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.Yolda bir çok vatandaşlarla 
ayrı ayrı görüştükten sonra 

B şvekilimiz dün 
• 

lzmire muvasalat eti i 
M'.ıi:.~~.-:.t...- "''~'&.'., .-.,."!'\>.~·.. . . . . - . ı' • 
~-~-=.;;._;,~~· - -= "-~ -- : -- ·--·· ... _ .. . . . - -- - ·-~· --·-. . 

Başvekil, vatandaşlar arasında 
gördüğü neşe ve huzurdan memnun 
Kütahya, 15 a.a. - lzmire gitmekte olan Başvekil Dr. Refik Say

dam, dün, Kütahyadan geçmiş ve istasyonda binlerce halk tarafından 
selarnlanmı§ ve uğurlanmıştır. 

Taa1~1,.uz 

bek/iyen 
adalar 

Falih Rılkı ATAY 

r 
Trenin ista5yonda tevakkufundan 

bilistifade Başvekil Doktor Refik 
Saydam vagonlarından inerek kendi
lerini karşılamağa gelmi§ olan Kütah-
ya ve civarı halkı ile görüşmüş ve 
kendilerinden zirai vaziyet etrafında 
ma.IUmat almı~lardır. 

/zmir'de 

Hava Kurumu 
tayyareleri 

cenup vilôo/etlerini 
ziyaret etmek üzere 

yola çıktılar 
Türk Hava Kurumu :parqiltçüleri, u

tua ve parqüt atlama göııtertıerl yapmak 
, üzere dUn sabah aut yedi buçukta tay

yarelerlyle Adana'ya hareket etmltlerdlr. 
Parll§ütçülerlmlz, Adana'dan sonra Mer
sin, İskenderun, Antakya, Gaziantep. Dl· 
yarbakır, Elüıg, Maltıtya ve Kayııerl'yl 
ziyaret ederek aUayı§lar yapacaklardır. 

Kıra! Mihai'nin bir 
emirnamesiyle 

Romanya 

totaliter bir 

devlet oldu 
Harici siyaset Roma - Berfin 

mihverine istinat edecek 

Führer aon nutkunda ingilizlere 
hitap ederek diyordu ki: "- Me
ı-.e.k etmeyiniz; adalar'ınıza gelece
ğiz!" Başv kil Churchill r.on nut
kunda vatanda§larına aynı ikazda 
bulunmuıtur: "- Bekleyiniz, al· 
ınanlar taarruz edecekler!,, 

İzmir, 15 a .a. - Başvekilimiz dok
tor Refik Saydam bugün, 18,15 treniy 
le ~ehrimizi şereflendirmiş ve İ5tas
yonda vali, mevki komutanı, belediye 
ve Parti reisleri ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılanmıştır. Se
yahatları müddetince muhtelif istas
yonlarda halk ve köylülerimizin se -
vinçli tezahürleriyle karşılanan baş -
vekilimiz bir çok vatandaşlarla ayrı 
ilyrı görüşmüşler ve vatandaşlar ara
sında gördı.ikleri neşe ve huzurdan 
çok memnun kalmışlardır. 

Yukarıda: Hava Kurumu tayyareleri harekete hazırlanırken. 
A§ağıda: Tayy'!recilerden Bn. Mur.afler Sel ve B. llikmet Yay 

Bu ziyaret uçuo ve parll§Ut atlama 
gösterileri bu yıl içinde hava kurumunun 
yaptığı memleket dahili turneslllin Uçün
cüsUdür. ( a.a.) Baıvckil delillerini snymı~tır: 

Norveç sahillerinden Fransa'nın 
Brest limanına kadar bütün liman
lara mo'törlü mavnalarla nllkliye 
gemileri lagınmıştır; sahillerin he
ınen arkasında, bu vasıtalara bin
mek emrini bekliyen kıtalar top
lanmııtır; ihraç ameliyesini hima· 
Ye edec k nğır toplar kıyılara sıra
lanmııtır. Bütün bu hazırlıklar her 
~. n i bir trhrlit nümı\Vİ i rnahive
tın~e telakki edileme:1:. Hitler, vazi
yetı olgun telakki ettiği zAman aa· 
keri tarihin bu emsalsiz hiıdia:sine 
te§ebbü11 dcc<'ktir. 

Libya hududunu geçen 

Dün Londra'ya yapılan_J 

taarruzlar esnasında 

Afganistan Büyük Elçisi 

Feyz Muhamet Han'm 

uar ve ;zınir hakkında 
takdir dolu .beyanatl 

Romanya Kıralı Mihai 
Bükre,, ıs a. a. - Dün. kml 

Mihai, romen devletinin bundan böyle to
taliter devlet olacağını ve harici siyaseti
nin mihver Uzerlne istinat eyliyeeefini bil
diren bir emirnameyi imzalamııur. Demir 
muhafız partisi, devlet içinde tınmmrı yeo 
tlne :partiyi teşkil edecektir. 

O halde gimdiyc kadl'lr devam c· 
den kesif ha va hücumlarını, istila 
t~ebbüsünün hazırlığı diye telakki 
edenlerin hükümlerine iıtirak et
mek liu:ımgolir. Makaat, İngiliz mu
kavemetine yardım edecek teşkilat 
ve cihazları mümkün olduğu kadar 
tahrip etmek, aynı zamanda mağ
neviyatı kırmak, ondan sonra kati 
netice hami sine atılmaktır. 

Bunun İngiltere için arzettiği teh
like ne kadar büyükse, Almllnya i • 
ç.in de o kadnr ehemiyetli bir risk 
teşkil eder. Taarruz, ya muvaffak 
olur, ya olmaz: Muvaffak olur, ve 
sadece bu muvaffakiyet Büyük Bri
tanya lmp ratorluğunu silahlarını 
teslim etnıiye mecbur ederse, Füh . 
ter belki hiç bir 4'atihc nasip olmı • 
Yan bir kudret ve nüfuz derecesi el
de etmiş olaca§tır. Eğer akl\mete 
tığraraa, Almanyanın bu güne ka
dar kazanmıı olduğu zaferler de u
nutulacak, ve onun ergeç mağlup 
olacağı fikri Avrupa ve kıtadııı 
dbevletlerin hareket tarzlarını büıı • 

Ütün deği§lİrec ktir. Hitler, bu ka
dit?' riskli bir hareketi, gelişi güzel 
etnretın z. Ya onun muvaffak ola • 
~ağına hiç olmazsa kendisi şAhııen 
ı~anacaktır; yııhut, onun mütema • 
dıyen gecikip gittiğini göreceğiz. 

Acaba tam bir hııva hakimiyeti 
elde edilmeden bu taarruzun y11.pıl· 
lllaıırna ihtimal v11.r mıdır? Yani, a
caba bütün bu hazırlıklar hava ha • 
~i111iyetinin temin edileceği hcıabı İ· 
e Yapılmı§lır da bu hesap doğru 
f.ık111azsa ondnn vaz mı geçilecek • 
ır-? Şimdiden bir şey söylenemez. 

Führ-er bukumandandır ,.e bazen 
Cl\ b··,.;:ı. lk u.,. 'ü\' 'b re ketleri, gene ur • 
ll'lıı.yların mütnleasınıı da uymat1a, · 
ell'lrettiği söylenmektedir. Meııela 
~~ franııız tanrnızunda SchJi,.ffen 

d anının ba:ı:ı nokta) rını tadil e • 
eı·k 

?lı '-'n g nelkurmnvla t11.mamcn 
k Utabık olmadıwı, fakat neticede 
l"ljndinin haldı çıktrı?ı rivayeti ya • 
ke.~ı~tır. Führ r biiyük ci.iretler, 
oı ·b~~··h ler, emrivnkiler ndamıdır. 
~a~ ılır ki fazla ihtiyatlı müliı.ha • 
§e'1~~!n. ö~ünii kf'~ rf'k bu i11ti~a t~ : 
Ü ~ııu1111n de bütun meııulıyetını 
""ı ~ı'le alnhı'lir 
ııq· . 

le:t- k 0 l<-ııebbi.ııı"'nc karşı ingiliz· 
He' tara kuvetleri ile, donanmAları 
la; d Y:Y!!1""1 ri ile luı.:r.ırd ırlar. -On· 
tepi a •ahili re en büyük çapta 
ll'.ııı.a ar koYnlu lardır. lnıriliz donan· 
l\'.ıe._,1 ' ana vn tanın nıiidıı.fftası bahia 
1ar1 ~ulu oldu u vakit, Norveç fiyor-

ı e D k .... 
dij . . un erque'te miııahnı gor- 1 
le c; ~u~ curetin ve cesaretin bir
le ed ı•lı Fa~lııı.aı ile harbe müdaha· j 

ec: ı...tir, lngiliz havacılarmm 
(Sorıu 2. irıcı uy/adı) • 

İt lyanlar 
Mısır arazisine 

girdiler! 
Vaziyette mühim 

inkişaflar bekleniyor 
Kahire, ıs a.a. ~ Reuter: İngiliz sey

yar cliziltamları tarafından mütemadiyen 
taciz edılmekte olan italya.n kıtaları, dün 
Lıbya hududu civarında Sollum tepecikle
rini işı:al suretiyle ilk defa olarak Mısır 
arazisi dahilıne girmişlerdir. Hi~ bir as
keri kıymeti hıiz olmamakla beraber, bu 
yer degiııtırme, mühim inki&aflar ~östere
bllır. 

İyi haber alan mahfiller, önümüzdeki bir 
ka!i gunun Mıaır için nazik olacağını ve 
en yuksek derecede mili! birliğe ihtiyaç 
go!tereceginı derpiı etmektedirler. 

Baıvekll Sabri pasa, hadiseleri yakından 
takıp edebilmek üıere, hafta tatilini Ka-· 
bire dışında geçırmekten vaz geçmiştir. 

Sanıldıtına gore vuiyetl tetkik için bli
tün ı:ıartıleri temııll edecek bir milU ko
mite kurulacaktır, 

165 Alman 
• 

tayyaresı 

düşürüldü 

Baraj ateŞi yüzünden 

Alman tayyareleri mühim 
hiçbir iı göremediler 

Londra, ıs a.a. - Bugün ~ıkan butıin ga· 
zeteler dört gecedenberi alman tayyarele· 
rinin hücumlarına kar&ı koyan şiddetli ba· 
raj ateşinin maddi ve manevi mukemmel te· 
ıirini ısrarla kaydetmektedirler. 

(Sonu 9. uncü sayfada) 

Cebelüttorıktan geçen 

Fransız harp gemileri 
Dakar' a gidiyorlar 

Cenevre, 15 a.a. - DNB. bıldirıyor: 
Bir ili gi/iz bölüğü üç italyan Üç kruvızor ve üç torpido muhrıbinden 

fırkasını tutuyordu milrekkep bir franaız filosu Cebeluttarık 
Londra, 15 a a. - Reuter: Bugünkü Ka- boğazından geçerek Dakar iıtilcametinde 

hire teblıginde İtalyanların tahliye edilmiş yol almaktadır. Fransız ııyasi mahfilleri· 
Sollum koyunu inal ettiklerine dair veri- nin ima ettiğine nazaran bu filonun fran· 
len haberle alakadar olarak şurasını kay. srz Afrikasına gönderilmesi fra.nuz mila
detmek fRydadan hali deitildir ki, orta ıark tcmleke lmparatorlufunun bs.zr kıaımlann· 
başkumandanı, r.ırhlı kıtRları Sollum mın- da İngiliz tahrikitına mani olmak üzere 
tıkuından çekmiye başladığını ve bu Çe· hlikümet tarafından ittihaz edilen tedbir
kilme ile Libya hududunda harekatın mu. l ıer cıimleıındendir. 

(Sonu 4 üncü sayfada) L_ 

Diter taraftan reneral Antones\..-o, ıeniı 
(Som.ı J uncO n IAd-") 

!•!!!Hl!l!I 

Demir Muhafızlar 
ı' 

· iktidar mevkiini 
ellerine aldılar 

Demir Muhafu teıkilafl bir 
. devlet organizasyonu of du 
Bükr~. lS a.a. - Stefani ala.mmdan: 

lzmir fuarındaki ecnebi devlet pavyonlarından birinin i~i 

Dün ak~a.m yeni bir darbei bükü.met ya.. 

pılmıştır. Demir muhafız kıtaatı teıkiliu, 
bir devlet organizaayonu halini alır.?$ olup 
neşredilecek olan bir kararname, devletin 
bünyesinde yarından itibaren Roman:;ra'Yı 
'"demir muhafıılar Romanyaıı" haline ge

tirecek ıekllde tadillt yapacaktır. Dün ak· 
şam baıvckil general Antonesko t11-a. • 
fında.n te,kll edilen yeni kabine şudur: 

İzmir, 15 a.a. - Şehrimizde bulunmakta olan Afgan Büyük Elçisi Feyı; 
Muhammet Han dün vilayet makamına gelerek kart bırakmış ve sonra be. 
lediye reisini ziyaret ederek Kültürpark ve fuar hakkındaki derin takdir 
ve hayranlığını beyan etmiştir. 

Demir muhafızlar eefi Horia Sima ba .. 
\•ekil muavini, 

General Patroviescu dahiliye nazın, 
Profesör Banaitescu mi111 terbiye nazı

n, 

Michcl Antoncsco adliye nazın, 
(Soau J üz:ıcü say/ada) Büyük elçi şehrini muhtelif yer- ı----

lerini ve bu arada milli kütüphaneyi J ' k "
gezmiş ve tzmir'i ziyaretine aıt inti- aponya lllll ati 1111111!!!!! 

balarını gazetecilere şu cümlelerle • t ki • 
ifade eylemiştir: ·ve son ıs e erı 

"- Her şeyden evel şurasını söy-

Hudut hadiseleri hakkındaki 

Sovyef notasına lemeliyim ki İzmir çok güzel bir mem 
lekettir, sevımlidir, şirindir. lzmir'e 

(Sonu 2. inci say/ada) 
Hindi çini' deki Fransız 

.makamlarına bildirildi 
Şanghay, ıs a.a - Tass ajansı bildiri • 

yor: Japon heyeti fra.nıuz Hindi~intai ma • 
kamlarına Japonya'run luti ve IOn istek • 
!erini tebllt etmi$tir. 

Rumen bükü w li 
cevabını ~erdi 

Japonlar fransız Hindlı; inlsinin üç bal • Moskova, 15 a.a. - Tass ajansı bil-
geye taksimini ıstemektedirler. Bu talep • diriyor: 13 eylülde hariciye komiser 
!ere göre, Tonkin vilayeti japon kontr~il muavini B. Dekonoz:of Romany<ı el i
altına geçecek, Annam bir tampon aru! si B. Gafenko'yu kabul etmi~tir. Se-
hdine ifrağ edilecek, Saygon böla-csi ise f. k · !i' 

ır omıser mua";nine Romen askeri fransız kontrolilnde kalacaktır. ta areleri · S 
Hanoy'da bir Je.pon hava üuü tKis edi- >:Y . pın ovyet arazisini ihlal 

1 k . . . ettıklerı ve Romen hud t k + ece tır. Sahıl kısmmın deniz üsleri tesis h "k u ·ı aat ı '1ın 
edilmek üzere Japonlara terki istenmek • ta. rı atta bulundukları hakkınd~ki 
tedir. 29 ağustos tarihili Sovyet notasına 

B. Met aks as Ati na 
büyük elçimizi kabuletti 

Atina, 15 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Başvekil B. Metaksas, Ankaradarı. 

avdet etmi§ olan Tilrkiye büyük el~i· 
aini dün kabul etmiştir. 

Romanya hiıkümeti tarafından veri -
len cevabı tevdı eylemiştir. 

Romen notasında Romen tayyare
lerinin hudut boyonca uçtukları \'C fa 
kat Sovyet hududunu ihlal etmedık • 
leri bildirlmekte ve Romen tayyare
cilerine hudut hattını asla geçmeme
leri hakkında kad emirler verildiği i
lave edilmektedir. 

Bundan başka nota Sovyet tayya. 
(Sonu J ıınç(I ıırfada) 
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BİRLE~İK AMERİKA'YA DAİR ..................................................................................... ) 

HOLA.SA VE BiR KAÇ NOT : 2 

Birleş'ikAmerika'da beyaz 
ırk hakimiyetinin 

müdafaası için tedbirler 
Ne:;ct H. ATAY 

Bırle;ik Amcrıkada ang!osakson j yetlerin, l:boratuvarlarıo, kliniklerin 
•e beyaz ırk hakımiyetinın mudafaa yardımı rından, orta sınıf amerika!ı 

ıı içın alınan tedbirler şoyle hUlasa ailenin tcmayülunden istifade ederek; 
edilebilir : dogumların ailenin hayat standardi -

1 - Muhaceretin tahdidi. nı zor!. mıyacak bir nisbettc tahdidi, 
Federal devlet tarafından ilk kanu - Amcrikada nüfus a.zlıgının sebep ola

ni tedbir sarılara )carşı alınmış ı8:0 cagı zararı ı kaliteli insan yctişttr -
de bunların natiıraliıasyon hakları mek ve m kine r.ardımından is.tifade 
kaldırılmı§ 1882 de bazı işleri yapma- etmek suretiyle tclafısi fikrini yay -
lan ve Amerikaya girmeleri (arzu e - mıya çalışırlar. 

dilmeyenler 1910 da) 1919 da arazi .-. 
edinmeleri menedilmis, 1921 de gır - 'Birle ik Amerıkada anglosak on 

Bergama kurtuluşunün 

18 inci yıldönümünü 

hey~c an la kutlad ı 
Bergam<ı., 15 a.a. - Diin Bergama, 

nın kurtulu unun 18 inci yıldönmü, 
eşsiz te.zahuratla kutlulanmıştır. Saat 
9 da atılan bir topla ve şanlı bayragı
mı.zın bir subay tarafından çekilişi i
le mcr, sime ha lanmış ve ya~anılan 

gunun önemini bıldircn söylevler ve
rilmi tir. Bu vesile ile Parti vebclc -
dıye reisi Arıkan söy lcdigi nutukta 
Turk milletinin ve onun çelik kudre
tİQdeki ordu unu azamat ve kudretini 
işaret ederek dlinyanın bugünku va-
iyeti karşısında milletimizin hür, 

mc ut bir yurt içinde refahla ya ayı
şının, yalnız. ba ımız:da en büyügü • 
müz Milli Şefimiz İsmet 1niönu'nün 
bulunmasına borçlu bulunduğumuzu 

kaydeylcmi • ir. 
Bıından onra bir geçit re mi ya -

pılmı ve Gençlılt kul bu mensupla -
rının munta am kıyafetle yiıruyu:olc
ri çok alkı la mı tır. 

Ayvalık' ta 
A valık, 15 a.a. - Ayvalık bugıin 

kurtulu unun 18 incı y.ıldonumunu 

ıçten tezahüratla kutlamıştır. me memnuiyeti bütün natiıralize edi- medeniyetinin geri medeniyetlere, oe
lcmıyeceklere teşmil edilmiş, 1924 yaz ırk hakimiyetinin renkli kavım -
de ne§redilen kanunlarda, Amerik.ada lere kar.şı miıda{aası mücadclesı, his-
•nglQtıak~onların ekseriyeti teşkil et- sedilen mahalli tehlikelere göre. A - Burhan Belrre İzmir' de 
ti.kleri 1890 yılı esası tutularak yıllık merikanın muhtelif mıntakalarında 
muhaceret nisbcti 1890 da Amerikada birbirınden farklıdır. Mcs.ela cenupta, 
mevcut ınilletlerin %2 si olarak ,tes- zencilere, melezlere, garpte; katoliklc-

bir konferans verdi 
b't cdılmiştir. re, şarkta ve merkezde yabancılara lzmir, 15 a a. - Matbuat umum 

Bu kanunla Birleşik Amerikaya bir karşıdır. 1 müdurlu ü baş müşaviri Burhan Bcl-
ı~neqe gelmesine müsaade edilen ge dün akşam kultürpak açık hava c • · ·ı· Mücadeleyi bazan devletleri, siyasi 
ly3.774 muhacirden, 65, 21 ı ıngı ız ve . . · . · · d I tiyatrosunda "Cihan hadiseleri onun-

1• 1 1 d 1 l7 853 ·· ı ı dal (" partılerı, hazan kılıse ve ılım a am a-ma ı r an a ı · u r an ı ı- . . . · · da bugunkü Türki} e,. mevzulu bir 
k 

· · k ~ 5~ d f ı ) 27 3-0 rını teşvık suretıyle açık gızh cemı -
1sının ye unu o v en az a · ı • . · konferans vermiştir. Hatip cümhuri-

i alman, 9 704 ü §imalli (hepsinin ye- ye_tJer (Amcnca~ pr,otecuvc aı;socı - yet hiıkümetinin siyasetini bir defa 
· · C atıon, Know notıng, Klu Klux klan.. . 

k nı.ı r',75 den fazladır) olabılır. e-ı İll İlh "d d 1 daha izah ve İzmir'in Türk iktısadı-
k A 1 k tl 'yle ı.. ..) ı are c er er. ~ . . . 1 n p ve şar vrupa mem e e erı yatında oldugu gıbı Akdenız kıyı a-

(1 tın lav ve Akd ni memleketleri) Miicadele hedefi nazari olarak, A-l rında butün bir aleme karşı Türk ik-
A~va Afrika mem.leketlerine v~r.il~n merikanın anglosakson v~ §imani ol - tiklal ve hüri etinin sembolü olarak 
lT)uşaade yekunu ıse 33.126 kı~ı~ır. mıyan yabancı _ırk ve. mı.l~etle~e. ka - durciıı un ·detmiştir. 
J\ırJeuk Amerikaya cenup Amerıka panması; Amerıkada 1n.gı.lız dılınden ----
d vletlcriyle Kanadadan muhaceret b~ka dılle gazete neşrının ve kato -
ıcrbcst bırakılmıştır. liklerin reye iştirakten meni, hiristi-

.-. yan olmıyan yahudilerle beyaz olmı- Zonguldak mebuslarmm 
yapflklan telkikler Birle ik Amerikanın renkliler ve yan sarı ve zencilerin Amcrikadan çı

ıt~ğı medeniyetlere mensup beyazlar karı.iması, r~yin tahsil ile tah~idi,_ A
tarafından içeriden fethine mani ol - mc:ıkan.ın kı~a~ı muk~dd~~e go:e ıd~- Zonguldak, 15 a.a. - Mıntakamı-z
mak için alınan tedbirler bir kaç tür- rcsı ... dıye- hulasa edılebılır. Bıdcşık da bulunmakta olan mebu!ılarımız F..
Juqür Meşeli Birleşik Amerikada fa- Amerikada orta sınıf amedkalı hal -
kir b;yazlar arasında doğumların art- ~ı~ bu mücadeleye istirak~ni ~emin 
rnuına mani olmak (Nfo Molthusia _ ıçın bulunan sebeplerden hır ço_gu A
nieme) ve delileri, dejenereleri, cani- me~ika ~~cıında inanılm~~a:ak kaclar 
leri sabıkalıları hadım ederek do - hafı{, mucadele zaferı ıçın alınan 
Ju~lan faydalılara tahsis etmek (Eu- tedbirler de gene Amerika dışında i
geni&me) suretiyle kaliteli bir nüfus nanılmayacak kadar karanlıktır. 
~ eti,tirmek cereyanı vardır. Bu ce - Mesela; yabancılara kar§ı cereyanı, 
rcyanlardan birincisini her sınıfa aşa ı meJeniyetlcre mensup beyazla -
mensup anglosakson amerikalılar ida- rın Amerikayı bolşevizm, ateizm çık
re ederler. İkinci cereyan katolik k; - mazına sürükliyecekleri fikri (ki İs
liscsinin ve Amerikadaki sayıları an- panya dahiH harbinde bu ptopagan • 
glo!!aksonlardan pek de az olmıyan dadan çokca istifade edilmi' 19 urıcu 
diger milletlerin mukavemetine ve asrın son yıllarından itibaren gelen 
mütekabil propagandalarına rağmen ılPuhacirlerin düşük seviyeleri ve bu 
1007 denberi 23 devletin kanunlariy- muhacirlerin çokluk bulundukları 

le ttyit edilmiştir. Gerçi büyük sey - yerlerdeki amele hareketleri bu fikri 
]er yapılamamıs (1925 e kadar 4636 sı pek kuvetlcndirmiştir.) Katoliklere 
Kaliforniyada olmak iizere 6244 kişi karşı cereyanı da bir katolik tarafın -
hadım edilmi tir.) ,bijanevi hüriyet dan keşfedilen Amerikanın katoliklcr 
fikri dört devlette (New-'{ork, New tarafından fethedilerek papaya iade 
Jercey. 1ndiana ve Ncvada'da) kanu- edilcce~i, hatta Vaşington şehrinin 
nun tatbikini t:ımamen imkan!;ızlaş - katolikler tarafından satın alınarak 
tırmış fakat cerevan durmamıştır. papalık merkezi yapılacağı fikri ida
fki cereyan taraftarları da ilmi cemi- re eder. 

Tarsus' ta kurutulan 
bir bata klığ ı n yerinde 

bir orman ye tiştirildi 

Ölüm 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban

kası Bursa şubesi müdUrlüğünden mü 
tekait Cümhuriyct Merkez bankası ev
rakı nakdiye iptal komisyonu azasın
dan Bay 1nayetuJlah Sunar Ü& aydan 
beri müptela olduğu hastalıktan kur
tulamıyaralt rahmeti rahmana kavu~
muştur. 

Cenazesi bu gün öğle namazını mü 
teakip Hacıbayramdan kalıdırılacak
tır, 

Kederdide ailesine ve dostlarına 

tazıyctlerimizi sunarız. 

reğli kömürleri işletmesinin asma, 
dilaver ocakları ile modern tesisatı~ 

nı, İş Bankasının Türkiş, Kömüriş 
mağçlen mıntajtalaqnı gezmişler işçi

lerle temas etmişler ve dertlerini din
lemişlerdir. 

Mebuıılarımız d\in de Zonguldak 
parti konağında, llalkevi, ticaret, zi

raat odası heyetleri, belediye meclisi 
a7'aları, esnaf cemiyetleri ve mağden
cilerle memleketin umumi ihtiyaçları 
üzerinde faydalı görüşmeler yapmış
lardır. Mebuslarımız bugün Ereğli 

kömürleri işletmesinin diğer tesisatı 
ile Çaydamarındaki amele pavyonla-
rını, mektepleri, hastaneleri gezmiı
ler ve müteakiben kilimli nahiyesine 
giderek halkla temaslarda bulunmuı
lardır. 

Ahı poligonunda tabanca 
müsabakafan hararetle 

devam ediyor 
Atıcılık ajanlığının tertip ettigi se 

nenin ilk tabanca müsabakasına cu -
martesi günii başlanarak pazar günü 
devam edilmiştir. 

Müsabakalaı·a iimidin fevkinde rağ
bet gösterilmiş ve bu iki günde 40 a
matör bayan ve bay iştirak etmiştir. 

Birincilik şimdilik bayanlardan 37 
puvanla Fazilet Gorbon ve baylardan 
50 puvanla Rebii Gorbondadır. 

Müsabakalara 29. 9. 940 pazar günü 
akşamına kadar her cumartesi ve pa
zar günleri devam edilecekt,ir. J.f üsa
bakalara herkes iştirak edebilir. 

Acı bir kayıp 
Dlvıı.nct İ lcrl 

.MllşavE"re Hf'y ti A
zMmdan JJ d mil 
Eyup Necati Peh
rh:'ln tut ılmıış ol· 
duğu haııtal ıın 

kurt11lamıya.r k dUn 
gPcc NUmunc has
tahancslnd~ ' fat 
ııttı ini t"CS ı ı le 
hnb r nld k. Mer-

rn k ırılarıı.k ö •le n 11 ınd n onrn 
Haeıho· ram camllnde namazı kılınııcak 

'e Ccbf'cl k brl tanına dPfn., llC' ektir 
Kederli ııil ine ta.:r:lyclcrlmlzl sunarız. 

Suadiye'de feci bir 

otomobil kazası 
nbul 15 (Tel r nl ) - o D Suadi

ÖEI ~ ni Ar,nn.\-ut Rf'fır nln otlu Melih 
hı u otomobili 11(1 gld rkrn iki l ol a-

"le in p rak r s ırctte y r Ja-

mı§tır. Ameleden hirl dC'rhal, ikincisi de 
bu.,.lln hastahanede olmllııtUr. 

Bir kesik ba$ bulundu -

S· p o 
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İzmit'te yapılan Marmara kürek 

ve yelken şampiyonasında 

İ tanbul bölgesi birinci, 
Kocaeli bô1ge i i 'İnci oldu 

Marmara • 
tsampıyonu oldu Galatasaray 

lzmit, 15 (Hu usi) ""'T" Su sporları ı Şarpilcr : 
federas onunun t rtlp etti i Marma -ı B 
ra kiırek şampiyonası müsabakaları . u ~an ta Galatasaraydan Mahmut 
bugiın lzınıttc yapılmıştır. Mı.isaba - birıncı, Buıhan ikinci, Nedim üçün -
kalarda vali Amıral ~iıkrü Okan A- cu gcldıler. Yarı hır netice i de 6 

· l II ı· '. ,.. · ::11 z ·ı t .. G ' 1 pııvanla İstanbul bırinci, ıo puvan a. 
mıra u tı"ı, ,..,mır,.. u l u, cncra .. , . 
Ekrem belediye reisi emniyet mü - Kocaelı ır:ınc;ı. oldu. G lata aray da 
dürü v~ 5000 den faz!~ bir seyirci ka- 10 puvanla kulüpler ara ında Marmz.-
labalıı;ı bulunmu tu-. Ha,va sakın >1c ra apıpiyonu 0 _ldu. . 
rakitti. Neticeler sunlarclır: Kazanan kuluplcrc Amıral Şuk il 

Okan tarafından madal alan v..e kıı • 
2000 Metre tek ç;ftc : J!aları verildi. Mı,ısabakalnr izmitlıle· 

re heyecanlı bir gün ya"attı. - Y. C. 
Bu yarışa Hcreke, Güneş, Beykoz 

1 tanbul, 15 CT 1 fonla) D ın iki ve Kapt~por iştirak ettiler. Gueneş İtalya - _.Almanı:a atletizm 
ocuk Ahırkapı da sur d varlıı.rı arn ında , 14.10 la birinci, Ka~ıtspor 14.31 ile müsabakaları 

bir pak t ı nd kü lk bir b~ bıılmu;1-
lnrdır. Polisçe tahklkRt ltıpılmaktadır. tikinci fcldiler. Torino, 15 a · - Dun Musol"ni stad o• 

munıla alman spor şefi fon Tsch mme vı 
2000 M dre iki çif le : dıgcr bir takım zevatm hu uriylc 1taly • 

Adana'daki bütün 

okullarda talebe 

oliuma salonları 
Adana, (Hususi) - Adanadaki bü

tiın okullarda talebe okuma salonları 
tesisi kararlaı:nıış ve derhal harekete 
geçilmiştir. Talebeler ders kitapların 
dan başka pcrsler.iyle alakalı diğer 

kitaplardan bu salonlarda istifade e
decekler, boş zamanJarını munhasıran 
buralarda geçireceklerdir. 

Çankı rı köylerinde 45 

Eğitmen okulu yapıldı 
Çi.11km (Hususi) - Viliyct!n llJUh\elif 

köyl .. iride geçen yıl itliıı.sın& ba1larunı1 

oln.n 45 eğitmen okulu ikmal edılml1 bu -
lunmaktıı,dır. Bu yıl bu olcullann içeriain -
de tedrlıat& be.ala.na<:ak.tır. 

Bu sene de 18 köyde yeniden eğitmen o
kulu inşasına başlanmış, bunların duvıır ak. 
samı ikmal edilerek ı;atı k:ıumlarma bat -
\anmaktadır. 

Bu yıl egitmen kursundan çıkacak olan 
35 eğitmen daha kadroyll iltihak etmek su
retiyle egitmen sayısı da "103" ü bulacak
tır. 

Çerkeş kazasıllda ve Orta nahiyesinde 
tam teşkilatlı birer yatılı okul inşasına da 
ba~lanmak üzeredir. Temellerinin bu haf
ta içerisinde merasimle atılacııfı tahmin 
edilmektedir. 

Diğer taraftan Kastamonıı'nun Göl kö -
yünde açılan koy en titil8üne vilayetimiz
den 40 talebe gonderilmiştir. 

Bundan başka sanat okulları imtihanına 
bu yıl 45 talebenin İlitirik ettir:i ııevinçle 

gorulmiı$tür. 

Şu hale nazaran Çankırı'run maarif ha.,. 
ylltm<la her gelen 111 daha çok canlılık ve 
vıı.rlık goriılmektedir. 

ljenizli 'de kültü r i_şleri 

etrafında görüşmeler 

Denizli, 15 a.a. - İlk tedrisat mü
fettişleri, kaza maarif memurları ve 
vilayet merkez ve köyleri başöğret
rnenlcrinin iştirakiyle burada valinin 
huzuriyle maarif müdürünün başkan
lığında yapılan ve dört gün si.İren .top 
lantıda kültür işleri üurinde faydalı 
görüşmelerde bulunmu§lardır. 

1 Bu yansa Galat;ısaray, }{ağıtspor, Almanya atlctızm maçının ılk gunu yapıl
Hereke istirak ettiler. Kağıtsporun mıştır. 

Almanlar iki yüz met c, rt yu m trr. 
kiircklcri kırıldığı için müııahaka ha

rici addedildi. G11atasaray 12.35 le, 

IIcrekc 13.45 le ikinci geldiler. 

2000 !ıf c'rc iiç çifte : 

mıınialı, çekiç ntma. gulle atnn, ııırıt ı~ 
lamıı, beş bin metre ve uç dım at 
sabakalarını kazanmı ardır. 

İtalyanlar, 800 metrcyı 1 d k 
niyetle ve 4xl00 bayrak yarıı;ını 40 
ile kazanmışlardır. 

ı.-

e 

Bu yarı Galatasaray, Güneş, Ka-

~ıt!ıpor ve llcreke iştirak ettiler. Bu 

müsabaka çok heyecanlı oldu. Neti -

cerle l l .55 le Galatasaray birinci 12 

Alm nya, otuz br$ puvana k r ı 49 pu • 

vn.nln başta gı:lme tedir. 

Bir boks maçı 

ile Kagıtspor ikinci, Güneş 
oldular. 

Hamhurg, 15 aa. - Almanların bok9 
üçüncü şampıyonu Vogt, İtalyan boksaru Menabe

nl'ye birıncı ravuntta galıp gclmlşt r. 

Afganista n Büyük Elçisi 

Feyz Muhamet flan'ın 
Fuar. ve İzmir hakkında 

takdir dolu beyanah 
(Ba§ı 1 inci sayfada) ı eı;erl.er yarattı~ı~ı g~rı;ünler. Etıld 

fuarı görmek maksadiyle geldim ve 1 devrın en esk~. ıdar~nın ya~lışlı~.la .. 
hayrette kaldım. Ben Amerikayı, hin rını yakından ogrcnsınler. Turk cum· 
distanı, Londrayı, Farisi, Bcrlini, Ro huriyct idaresinin kudretini, kuveti· 
mayı ve dünyanın bir çok şehirlerini ni ve Ti.irkün yılmaz azmini anlasın· 
gezdim ve gödüm. Hatta geçen Ro- Jar. Biı.> iık elçi beyanatını tekrar be· 
ma serg-isini de ziyaret ettim. Fuarı-

lediye reisi hakkındaki hayranlığını 
nız kadar cazip ve ruhnevaz, güzel 
çam ve çisek kokulu bahçeler içinde teyit ederek bitirmiştir.,, 
cennet ~ibi bir fuar görnıerlim. Bu 
yüksek eserin belediye reisiniz tara
fından İzmire hediye edildiğini gö -
rerek diyebilirim ki bu eseri yaratan
ların hatıraları hiç bir zaman unutul
muyacaktır. Bu imar i~lerinin kısa 

bir zamanda başarılmış olması ayrıca 
takdire layıktır. Belediye reisin.izin 

T-aarruz 
• 

bek/iyen 
zeka ve iktidarına hayran kaldım. . .il ı 
KendHerini çok samimi ve candan Q U Q Q f 
takdir ve tebrik ettim. Ben bütün dün 
ya fuarlarını gördiim, fakat burasını 
çok sevdim. Çünkü eveHi burası bi -
zimdir. Biz kardeşlerindir. Biitün 
şark islamlarına hitap ederek söyle -
rim ki gelsinler ve görsiinler ve Türk 
idaresinin Tiirk gayretinin ne büyük 

...___ ------
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( Ba~ı 1 inci uyfada) 

k u dreti dr mal\und,ur. l~itildigin• 
göre adalıu·pl\ ~imdiden 2,5 ı;nil• 
yon ar.ker toplf'nmı~tır; müdala• 
ordul arı motorizedir. Askerler, yıl• 
dırım harbine alışıktırlar; yeni ,lti~ 
b~r sürpriz kar~ısında kalacak de
ğildirler. 

Adana, (B:ususi) - Tarsusta ku -
rutulan Aynaz bataklıgı yerinde şim 
di muazzam bir okaliptüs ormanı vü -
C\lda getirilmi!ltir. Bu orman on bin 
hektarlık bir arazi üzerinde yetişmek 
tedir. Çukurova devlet okaliptüs or
manı adını alan buradan demiryolla
rımız için travers, deniz vesaiti inşa
atında istifade edilecektir. Ayni za -
manda muhtelif madenlerimizin da
hili teşkilatı için elzc~ keresteler bu 
radan temin edilecektir. 

Bu ormanda fidanlar bugiin 3,5 - 4 
metre boylanmı-; haldedir ki, bir kaç 
ıene onra istifade edilir bir hale ge
leceklerdir. 

1940 son baharı ! 

Bir çoklarımızda, hal§, mev • 
simi ri eski takv.imlc, eski 

aylarla hesaplamak adeti kalmıştır. 
M<;scla, eylülün on ürunden onra 
sonbaharın girdiğine hükmederiz. 
Böyle düşunmekte haklı mıyız, de
ğil miyiz, bilmeyorum. Fakat evel
ki gun yurı1rken başıma düşen dört. 
beş sarı yaprak hatırlattı ki 1940 
yılının sonbaharı, güzü de gelmiş 
tir. 

Z~N l~l IL~I~ 
yar frank 
mı? 

aldıklarını duymadın 

*."' 

Riskin ne kadar büyük olduğ&I 
görülüyor. Fakat eğer kı~a kadat 
.ııulh olmazsa, amerikan yardımı ilet 
lngil tere belki artık bu türlü risk• 
ler göze alınsa dahi sarsılmıyacıtlı 
bir kudret sahibi olacaktır. Kı,ıll 
Avrupa büsbiıtün çökecek, buhr.ıı.O 
artacak, kıta havası zehirlenecek• 
tir. Belki de Führcr bir çıkmazı is• 
ter istemez zorlamak mcvkiind' 
bulunuyor. Ancak şu veya bu tah• 
minlerden hangisinin doğru hangi• 
sinin yanlı~ olduğunu anlamakt• 
çok -da geç kalmıyacağız. Mevsiııl• 
yapılacak olan şeyin ila nihnyc &1• 
1.11.tılmasına müsaade etmiyor. 

Taıoya'nın bu yılki tülün 
mahsulü ~ok nefis 

Erbaa, 15 a a. - Taşovanın 1940 tü
tün mah'.'lulü eski senelerle mukaye
Ae kabul edilmiyecek derecede nefis
tir. Kurutma i leri bitm~k üzere olan 
mahsulün miktarı Erbaa' da 2.500 000, 
Niksar'da 600.000, Tokat'ta 45,0.000 ki· 
loya varacagı tahmin edilmektedir. ' 

Üzüm borsasında 

hararetl i sa t ı ş oluyor 
İzmir, 15 a a. - Üziım borsasında 

hararetli satı !ar olmakta ve üzüm fi. 
yuları yükselmektedir. Dün ve cvel
tn gün görülen terc'fıi kiloda vasati 
olarak altmı§ paradır. 

Dün Londra radyosunu dinle -
yordum. lngiliz spiker, Londraya 
yapı/on hava lıücumlarından bahse
derken bir damd;ı nöbet bekliyr.rı 

gözcünün müşahedelcrirıi anlatı -
yor ve defi toplarından birinin av. 
ladıifı bir tayyarenin ta yiiksektcr 
dÜ<;Ü'jiinü tasvir ı"çin diy_ordu ki : 

"Vurulan tayyare yiik eklerdcı 
bir v prak ibi düsüyordıı ... 

19~0 encsi sonbaharı! 01111 tasvir 
ı n tık. eski zaman ~airJctı gibi 
" üte enim yapraklar" .dan bahs~ · 
dip tc oküyanları teessürden teessü-

re sürükleyemezsiniz. Bazı iilkeln 

üzerinde yaprak gibi rluşcn tayyare

lerin tasviri bile, artık, yürcklcıc 

dokunmaz olmuştur. 

••• 
Fı rtına ! 

" Son telgraf ,, ga ctcsinin ba~ -

muharrirı' Ethem lzzet Benıce, CVE'I 

ki günJ..-ü ba§makalesine §U ba§lı~ı 

koymuş : 

" Fırtına 11crcdcn ve nasıl kop:ı

cak ? ,, 

Me\'ZU, bir meteoroloji tahminı 

clcifil. alman - İngiliz miıcariclesinc 

dair bir kalem tecrübesidir. 

Günde doksan, yüz tayyare du~ı 

ren hir havada daha fırtınanın kop 

mamı§ olduğunu mu sanıyoruz ? 

Kış hazırlığı ! -
Bir gazete, kı§ Jıazırlığına başla

dığını, iki yeni roman tefrika ede
ceğini bildiriyor. 

Kı§ için hazırlanan hu romanlar, 
barı $ıcak, hararetli şeyler ol a • , • 

••• 
Di§ kirası ! 

Birisi 3oruyordu: 
- Almanlar, Fram1a'da i~gal l't· 

tikleri yerlerde temelli kalamıya 
caklar değil mi? 

- Hayır, harbin sonuna kadar 
gece yatısı misa..firdirler. 

Yiyip içmeleri, tabii Fransa'. 
dan. 

0(la ne ~üphel Hatta di~ ki
rası hile alıyorlar. l~gal masrafı 

için Fransızlardan şimdilik 50 mil· 

Seyyar esnaf ! 

- !stanbul'daki seyyar esnaf, 
belediyenin göz açtırmarn:ı ından 
zarar gördüklerini söyluyorlarmış. 

- lnsan bir defa açık gôzlülii
ğiin tadını tatmıya görsün; tabii, 
sızlanacak/ardır! 

• •• . 
Yer3iz kullanılan bir masdar! 

Rahmetli Süleyman Nazif'in pek 
?iyade sinirine dokunan bir ma.c;
rl r wırdı: yap1tıak masdarı. 

Dil m<'sclclerindc pek titiz olan 
tat öldü, gitti. Fakat yerinde 

' /1 mlmıyan bu yapmak masdan, 
· ıa . .revaçtadır: 
Faaliye~ yapmak, konıışma yap
ak, beyanat yapmak, mesai yap-

mak, hıılasa yapm;ık oğlu yapmak .. 
Ne yapıp ne et ek de ~undan vaz 

geçsek, bilmem ki ... 

T. !. 

Falih Rıfkı AT AY 

Graf Spee' nin mev! uf 

rnüretfebaftndan kacanlar 
~ 

Buenos-Ayrcs, 15 a.a. - Graf Spe' 
nin dört zabit vekili, mevkuf bulu!!· 

dukları martın Garcia adasından }<aÇ' 

mışlardır. Bu suretle kaçanları ı ırıılt' 
tarı ondokuza balıg olmuştur. 
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Kıral Mihai'nin bir 
emirnamesiyle 

Almanya ve Sovyeller Birliği 
Almanya ile SovyeUer Birliği ·a- R o m a n y a 

raııında 23 ağustos 1939 tarihinde 
inızalanan saldırmazlık misakının 
yıldönümü münasebetiyle, birkaç totalı.ter bı·r 
hafta eve!, gerek aovyet ve gerek 
alman gazeteleri iki devletin kar· 

•ılıklı dostluğunu tebarüz ettiren d · ı ld 
yazılar yazmıılardır. Bu yaz!l~r~~ ev et Q U 
bakılacak olursa, Sovyetler Bırlıgıı 
de Almanya da 23 ağustos paktın- (Başı ı. inci sayfada) 
dan memnundurlar. . b" ahiyet 

Bu memnunluk ifadesi samimi surette demir muhafız lehınde 1.r m 
L k l b" · h"kümetın kurulu-ınidir? Bunu bilmiyoruz. Fakat 11U· arzedece o an ır yeru u 

gün için aamimi bile olaa, ıunu h.~· ııunu bildirmiştir. . 

tırlamak lazımdır ki tarih henu~ Bir Romen heyeti Budapeşt.~e 
l<>vyet • alman misakı hakk~dakı Buclapeşte, ıs a.a. _ DNB. ı7 kışıden 
hükmünü vermiş de.ğildir. ~ı~akın mürekkep bir romen delegasyonu başında 
aktine amil olan sebepler ka~ı ?w~- nazır B. Pops oldugu halde buraya ge:mıı 
recede .açıktır: Sovyetler Bırlıgı, ve muhtelit bir hudut komisyonu teşkıl e
Alnıanya hakkıqda da demokrat dilmek ve arazinin teslimine muteallik te
devletler hakkında da itimatsızlık fernıata ait meseleleri halletmek üzere 
hissi besliyordu. De,rnokrat devlet- macar heyetiyle bugün müzakerelere ba5-
lerle itbirliği yapmak için seneler- lamı§tır İlk celsede tfi.li komisyonlar te~
denberi aarfet~ği mesai müspet bir kil edil~iştir. 
netice vermedi. Hayal 6ukutuna uğ- • d ak edildi 
l'Iyan Sovyetler Birliği, nihayet Al- TransrlrJanya a arJ yas A k . 
manya ile anla§mak imkanı hasıl o- Budapeşte, ıs .a.a. - DNB. 5 crı ma-
l · k ı b .. Tran.silvanya'da avı menet· unca bu fırsatı kaçırmak ısteme- am ar ugun 
d 'l ' mi"lcrdir. Bu memnuiyet kurt ve yaban ı er. ,. . . 

Almanlara gelince; onlar da In- domu.ı:larına teşmil edilmernıştır. 

ıiltere ile anlatmıya çalıştılar. An· Romen • Bulgar münasebetleri 
la9amayıp da harp ihtimali belirin· Sofya, 15 a.a. - Stefani ajansından: Kı
ce, farktııkl cephelerini açık bırak- ral Borıs, Romanya kıralı Mıl:iai'ye Dır tel-
1!.'amak için Sovyctler Birliği ile iti- graf çekerek saltımatı ahdinin mesut olma-
laf aktetmeği faydalı gördüler. 51 temennısinde oulunmuştur. 

Demek ki alman • sovyet paktı, Kıraf Mıhai, buna cevaben teşekkurde 
her iki devletin de yaptığı bir he· bulunmu~. ve kıra! Boris'e iki memleket a
aap Üzerine imzalanmııtır. Bu he- rasındaki dostane mlinasebetlerı takviye et-
8!'Pta hangisi doğru çıkacak, hangi· mek emelinde oldugu hakkında teminat ver
aı yanılacaktır? 23 ağustos paktının miıstır. 
tahrik ettiği hadiseler henüz inki- • 
ıaf safhasında iken bu suale kati 
cevap vermek mümkün değildir. 
Fakat §İmdiden söylenebilir ki eğer 
Almanya, Fraasa gibi, lngiltere'yi 
de mağlup edecek olursa, sovyetler 
Pazarlıkta zararlı çıkacaklardır. 
Çünkü bütün Avrupa'yı hegemon· 
Yası altına almıı bir Almanya'nın 
er geç §arkta sovyetlerle kartı kar· 
fıya gelmesi beklenebilir. O zaman 
aovyetler, yalnız baılarına muzaf· 
fer bir Almanya ile döğüıemiyecek
lerdir. 

Demir Muhafızlar 

iktidar mevkiini 
ellerine aldllar 

(Başı 1 incı sayfada) 

Nivolau münakalat nazırı, 

Dün Londra'ya yapılan 

hücumlar esnasında 

165 Alman 
tayyaresi düsürüldü 

(Başı 1 incı sb-#ada) 

Daily Mail gazett'Bİ diyor ki: 
"Pençereler top ateşlerinin tesiri altın • 

da Hllanmış, bacalar obıis parçal:ı.ı:iyle yı
kılmış, londralılar için ne ehemiyeti var. 
Bu hal onların hoşuna gidiyor. Bütün çar
şamba giınü butun gece alman tayyareleri
ni karştlamıya muazzam baraj ate,Şİ payı -
taht ıizerinde tonık hır tesir hasıl etmiştir. 
Şehir sakinleri l.ondra'nın şiddetle muka -
bele ettiglni gererek rahat etmişlerdir. 

Münferit bir tayyarenın veya kıiçük fi -
loların zorlukla hedef ittıhaz edehileceği 
resmen bildirilmektedir. Fakat c;arşamba 

giınü Londra üzerine çok !llühim filolar 
göntlerılmiş ve hukumet merkezine §İmdi
ye kadar gdı-tncdigi en biıyuk haskın yapıl
mak ıstenmişti r. Yeni baraj s:ıyesinde çar
şamba giinkiı baskının tesiri cumartesi gü
nundenberi yapılan butun baskınlardan da
ha az olmuştur.'' 

Alman tayyareleri barajı 
geçemiyorlr.r 

Daily Telegraph ~azetcsi yazıyor: 
"Londra, hava dafı top! rının şim0gi 

andıran ~esleri son harbe hıtidik etmis o
lanlara Fransa'da ve Flandrc'lardaki biiyük 
bomb rdımanları hııttrlatmış ve havada 
top sesleri çınhrlten herkes alman tayya
relerin=n tethiş usullerine kar~ı koyac:ı.k 
ve onları pıtramparça duşurccek vasıtaya 
malik olmakla mutm"',n ve memnun olmuş
tur. İngiliz bombıırdıman tayyarelerinin 
gece Berlın'de muhtelif hedeflere bir tay
yare meydanına., bir gara ve depolara i~a
betler bydcttikten sonra tA.m~ınen üsleri
ne dönmeleriyle Londra iizerine gelen al
man tayyarelerınin hiç olmazsa ikisini bı· 
rakar.flk ve bir çoklnrı tevkif ve tardedile
rek donmeleri 11rasında cesaret verici bir 
tezat vardır. Havıı bataryalariyle avcı tay
yarelerinın gece baskınlarını alman tayya. 
releri ic;in dahıı şimdiden gunduz baskınları 
kadar tehlikeli bir hale koyduklarını gostc· 
ren delillere malik bulunuyoruz." 

Alman bombardımanları 

Esasen Almanya Avrupa kıtası 
Üzerinde kuvetlendikçe &0vyet va· 
ziyetinde bu devlete karşı bir sert· 
leıme ve aynı nispette İngiltere'ye 
karıı bir yumufama hissedilmeğe 
hatlamııtır. Bunun bir tezahürü, 
alman • İngiliz hava har)>jnde sov
Yet radyolarının İngiliz muvaffaki
Yetlerini tebarüz ettirmeleridir. 
Sovyet radyoları, objektif olarak bu 
vaziyeti teıhis etmekten ziyade sov
Yet harici politika rüzgarının 'hangi 
tarafa doğru estiğini gösterir. 

Sturdza hariciye nazırı, Nevs Chronicle de şu ~!\tırlRrı yazıyor: 
Vaııinichi mesai nazırı, "Yeni baraj ate in"n şimşcgi andıran gi.i-

te$irsiz haldı 

Maras ziraat nazın, riıltusü Joııdr~lılı:rın kulağına latif bir mu-
Dragomi Milli iktisat nazırı, siki gibi geldı İnfilak maddelerinin kara-
Leon maliye nıızırı. 1 ya do .ru deı;ıl, goke dogru gıttiı:i intıb;ıı 
Pek yakında bu mevzu üzerinde bir teb- 1 herkesi rahatlaştırclı. Gerçi bombalar da 

tiğ neşredileccktir. atıldı, fakat resmi teblige ırörc, ÇRrşamba 
Bükreı'in yeni askeri valisi günku hRskın huyıik baskınlar arasında ea 

Bukre:s, ıs La. - DNB. bildiriyor: az netice vereni olmuştur. 
General Dimitri Poocsco Btıkreıı askeri Salahiyetli mahfillerde bildirildiğine ~ö-

valiliğine tayin edilmiştir. re, yenı bara} muhakkak bir muvaffakiyet 

İkinci bir tezahür de Tuna'da ye
ni bir rejim kunnak yolunda Al
nıanya tarafından atılan adana kar
tı Sovyet hükümetinin ta'kmdığı 
aert vaziyettir. Malfundur ki Al
manya Romanya meselesini tasfiye 
e tikten sonra1 Tuna nehrinde sey
riseferi tanzim etmek :çın Tuna 
devletlerini Viyana'da bir konfe· 
ransa çağırmıştır. Besaraby"'nın il
hakından aonra Tuna devleti vazİ· 
Yetine geçen Sovyetler Birliği, bu 
konferansa çagrılmadığından sov
Yet hariciye m\ı&teıan Moskova'da
ki alman sefiri ;nezdinde teıebbüste 
hulunmuıtur. Tetebbüsün mahiye
tinden ziyade ya,pılıt tarzı dikkate 
layıktır. Sovyetler bu teıebbüsü giz
li olarak daha dostane bir tekilde 
Yapabilirlerdi. Halbuki teıebbüsü 
Yapar yapmaz, bir cevap bekleme· 
den bunu ajans ile neşretmeleri, 
10Yyetlerin alman pplitikasına kar
tı iğbirar hislerini gösterir. Filhaki
ka Romanya'nın Almanya tarafın· 
dan garanti altına alınmasını Sov· 
Jetler Birliği iyi naurla görme
lrıİfti. 'Fakat bu noktadaki memnu· 
11İYetaizliğini ifade etmeğe vakit 
hulrnadan .arkadan bu Tuna mese
leıinin de gelmesi, aovyetleri, Tuna 
havzasında takip edilen alman ha
rici politikası hakkında mağnalı bir 
0hıervasiyon yapmıya aevketmiıtir. 
~et te.1ebbüsü, 23 ağustos paktı-
1'Jll yıldönümü münasebetiyle ya
•ı}aıı :makalelerden daha manidar-
ciQ.. 

A. Ş. ESMER 

Ordu tensik edilecek 
Bukreş, IS a.a. - Rado.r ıjanııı bildiri • 

yor: General Antonesko, ıon hadiseleri aöı; 
önünde tutarak, ordunun 7enı Ye miımkün 
olduiu kadar umumi esaslar dahılinde der
hal tensikine tevessül edifmesini emreyle
mıştir. Servisler modern hale konulacaktır. 

General Antonesko keza ordunun zama-
nın icabına göre, yani dünkiı silahlarla de
ğil, yarının siliıhlariyle döı:uııecelı: vaziyet
te talım edilmesi için de direktifler ver -
miııtır. 

Rumen T ranıifoanyasıncl a 
macarlara tazyik mi ediliyor? ,. 
Budapeşte, 15 a.a. - Yarı resmt bir su

rette 7apılan beyanat rumen tran~ilvanya -
sında macar ahaliye ka['1ı şiddet hareket -
!eri tatbik editdigini bildirmektedir. Şim -
diye kadar Budapeşte'de hadıselerin ayni 
meıul unsurlar tarafından vukua getirildi
ği zannediliyordu. Fakat en ıon haberler, 
yüksek rumen makamlarının gizli emirle -
ri uzerine tedbirler almdığmı gostermekte
dir. İki memleket miınasebetlerinde sala -
hın münhasıran Macariıtan'a bağlı olma -
dıcı kaydedilmektedir. 
Aynı zamanda demir muhafızların rolü 

henıız aydıınlanmamıetır. 

Sovyef not asına 

Rumen hükümeti 
cevabını verdi 

Sovyetlerle Finlôndiya (Başı 1 inci sayfada) 

relerinin de hududu geçtiklerini· id -
Orasında bir demiryolu dia e~ere~ hadiselerden mü.teve1~.it 

• · mesulıyctın Romen tay.yarelerıne yuk 

ani ·mzalandı iletilmesine imkan olmadığını kayıt ve 
l! aşması 1 . • . şu suretle devam elyemektedir. 

tor• Otkovı, 15 aa ,_, Tan ajanşı bıldırı· ı "Bununla beraber Sovyetler Birli-

8 · ği ile iyi komşuluk münasebetlerini 
dt 

0
"Yetler birliği ile Finlandiya arasın- uhafaza için hiç bir §eyi esirgeme-

-.ıı1:0 eylıilde Moskova'da bir demiryolu :ek kararında olan Romen hükümeti 
Şlnası imzalanmıştır · 'b h d h · 

Bu anı . . .. 1 F' 1 n- ı eylülden ıtı aren u ut attı cıva-
di:vı a~ma, Sovyetler bırlığı ı e .. ın a d k' böl ede bütün uçuşları yasak 
l , ırasında doğru yolcu ve e~ya munaka· rın a ı g 
.,"\ Pinlandiya yolu ile Sovyetler birliği etmiştir.,, s: •ve$ arasında tr!lnsit munakalesi ve Keza Romen hükümeti karada da 
ır ·"'~tler tarafından icar edilmiş olan Romen muhafızları tarafından hudut 
lts~lö Y•rınıadası ile demiryolu münaka- hadiseleri ika edilidiğini de inkar et-

1 hakkında hiıktımlcri ihtiva etmekte · mekte ve bu hadiselerin Sovyct mu-

hafızları tarafından ihdas edilidiğini 

bildirmektedir. 

Batan bir q.ilebin Bununla beraber, bahismevzuu iyi 
Y komşuluk münasebelerinin muhafız 

tayfası kurtarıldı tarının, aşikar toprak tecavüzü halle-
)fev, ri müstesna olmak üzere, silaha müra-

l'ilıtıı orlt, ıs a.a. r- Exordıorda Ame- caat etmelerini resmen yasak etıni§ • 
'-rb· vapuru, Lid>on'un 1120 kılometre 1 . 
11 llıde bat • . A _ tır. 
~ 11leb· . ınıı olan ıngllız Saınt - g B D k nozof bu nota mündereca-

ttı. lılın 64 k' Tk ü tt b t nı ta· · e 0 

~ llıen kurtarın 111 1 
m re ~ a 

1 
Idu tını hükU,ınetine bildireceği cevabını 

'il 'bildirızıi1tf~~ ve vapura a mııt o 1 vermiıtir. 

olarak sabit olan yeni usuller üzerine miı-
esse&tir. 

Bu alarm, Grecnvich saatiyle 2,30 da ni
hayete ermiıtir 

Dünkü alam İfaretleri 
Londra, ıs ,a.a. - R,.uter: Londra mın

tak;ısınd:ı bugıin ilk alarm işareti, Gr~C":l

vich saati ile gece yarısmı ı9 dakika ge
&e verilmiştir. 

Bugünun ikinci alarmı da saat 11.51 de 
verilmişti~ • 

Guniın üçüncü alarmı 13.l.S de verilmis. 
14.Z2 de nihayet bıılmıı:ştu·r. 

Dördüncü alrt saat 18.15 de viril
miş ve saat 18,40 da nihayet hulmuş
tur. Beşinci alarm saat 19,11 de veril
miştir. 

Bugün Londra bölgesinde verilen 
ikinci alıirm esnasında Buckingham 
sarayına bombalar düşmüştür. İnsan
ca hiç bir zayiat mevcut olmadığı bil 
dirlmektedir. 

Yapraklar gibi clüıen tayyareler .. 
L~ndre, ıs a.a. - L.E.F. ajan!lı bildiri

yor: Lortdra'da bu sabah ıaat ıı,sı den 
ı2.56 ya kadar devam eden allrmdan son
ra bina çatıları üzerinde bulunan müşahit
ler dafi bataryaları tarafındn ta.hribedil -
miıı bir veya iki tayyıue enkazının çok yük 
sekten yapraklar' ribi düştüğıinu görmilt -
!erdir. Londra'nın binlerce kadem yü1rsek
ligınde cereyan eden bir muhar~beye en az 
50 tayyare iştirlk etmiştir. Bir alman tay
yareciııi paraşütle Londra'nın kenar mahal· 
lelerinden birinde kalabalık bır halk küt -
lesinin ve bir askeri müfrezenin önüne İn • 
miş ve esir edilmi~tir. 

Londra'ya hücum eden bombardımıı.n 
tayyareleri batı • cenup aahillni kuvetli bir 
Messenchm!tt fılınunun mi.ızaharetinde 
geçmiıı. Jakıt derhal yakalanmıelardır. Bir 
kenar mahalle üzerinde cereyan eden mu
harebe esnasında ingıliz avcıları tıı.rafm -
dan tardedilen diıeman tayyareleri nibayet 
ufukta kaybolmuşlardır. Bu muha;ebeye 
iştirak eden alman tayyarelerinin adedi 48 
olarak tahmin edilmektedir. 

Şiddetli baıaj atqi 
Londra, Jtj a a. Bugün Londra böl -

geatne en ıı.11 Uç tnyya.reclnln par8.§iltıe 

lndigi görlllmUıtUr. Londra bölgesinin 
dot\ı - cenup kısmına ıahk çalan bomba· 
lar ıtU mUotUr Baraj ıı.teol ılddeUl olmut
tur, HarekUI\ iştirak eden dll§mnn tayya
releri adedinin !azla olduğu anl~ılmakta· 
dtr. 

Londra civarında bir yerden Taymlı 
nt>hri ağzından Londra'ya do~ru uçan iki 
!llo görUlmllştllr. Bunlardan biri 48, di· 
ğcrl 24 layyareyl ihtiva etmekte idi. Ha· 
va mlidafaa.ınnın barnj atcoı o kaçlar ku· 
vetıı olmıı;ı,tıır ki, te.yye.relcrden bazılıı.rı 
derhal filodan ayrıl!ll'ıı.k bllytlk lrtr!R.da 
mUteaddit mUnferlt muharebeler vermf§-
1Prdlr. Alman tayyarelcrfnden ikisi dUşll· 
rllhınce 16 tayyareden mUtesekkil dlger 
bir grup ııahlle doğru karmag-a başlamış, 
avcılar tara!ından tAklp edilmiştir. Bu 
avcılar c;lahıı. sonra dönerek diğer dlişman 
tayyarelerine hücum etmı~ıerdlr. 

Bir m~hallede hususi evlerin Uzt;"rlne 
15 bomba bırakılmııtır. Bu evlerin sıfı· 

Amerika 

Yeniden 

motörleri 

hükümeti 

tay,Yare 
ısmarladı 

Vaşıngton, ıs a.a. - R~men bildiril
diğine gore, hukıimet, bir miktar Rollsroy
ce ıayyare ~otdrunün imali için Pac1ı:ar'.i 
motor kumpanyası ile ltir kontrat imza-

I lamı~tır. Verilen sipa~iıı, 239 milyon do
larlıktır. 

Terhis edilmiı frans11 askerlerini 
taııyan iki gemi AkderJiıde battı 

Cenevre, ıs a.a. -ı: D.N B. aiaıı11 'ôildlri
yor: 10 tüccar vapuruntlan müte~ekkıl ola
rak terhıs edJlmiş askerleri nakletme~e o
lan bir fransız kafilesi Akdeniz'~e ıımal 
A!rike.sı ile Marsilya arasında hır mayn 
tarlasına tesaduf etmı5tir. . 

Vichy'den öğrenildiiö:ine göre, kafıleye 
dahil vapurlard:ın ikisi batmı51ır. Du va.· 

rl rda bulunan murettebattan ve terhıs 
pu a . . • ku 1 
edilmi$ askerlerden eks .. rısının rtarı a -
bildiği zannetlilmektcdir. 

Almanya'nın on senelik 
harbe yetiıecek k,dar 
benzin ihtiyati Yarmıı 

B l ·n 15 a.a. -. Stefani ajansın -er ı . , "h . 
dan: Borsen Zeıtung, b~~zın ı . tıya -
cını temine memur servısın şefı ge • 
neral Vans Sshell'in beyanatını neş· 
retmektedir. Mumaileyh, bıı beyanat-

t 1. dckı benzin ihtiyatlarının Al. 3.eın ... 
n On ~ene harbetmesını temın manvanı 

ede;eğini söylemi§tir. 

Sovyetler Uzakşark'ta 

Londra, 15 ~ ı. - 1nıtilil hva "'.' d.~hil.'. 
emniyet nezaretlerinin, cıımartesı gunku 
bucumlar hakkındaki tebligi: .. 

Cumartesi güni.ı oglcden eve!, duşman 
t.ayyarPlerl, seri hUrııınlarını ldAmP <'t' r· 

. 1 d'r :Su hııcumlardan birinde Londnı 
~-nı~ or ı . Ö 
mıntakauna bombalar atılmııtır. ı;lrd~~ 
evci 1ngıltere'nin .şark ve cenubu rŞar;cı 

!lhrlp edllmlt \'e dt~er btr tay~·ar dP a· 
aır heJ!ara us-ratılmutır. 

Bir otomobil n'lkliVP kal iP"( kıırşuna 

tııtıılmuştur. 

:Ru h11rekrtıerd n blrınd" b"r t11•·vn
remlz dönmrmtştir. Bombardın'Rn ta~~ il• 

r-ıerlmlz ;per,,,.mbt" gfln l ı::om'llı '" ·• 
Erilre ;l'f' l.ıl rr u: etmıııl rdır Rrrbere •h 
Avnıpıı mahııll .ıııne boınbal r d 

Ulr. A."lU!J.1 limanına ve rılıtınıınıı. t ı fs • 
bet kavdcdllnılşlır. Gure. ,.,. Aıın'ııı a t":V· 
y11re me~·danlann::ı t11 ıruz cdılmı", bina
lıırda yn nJ:"tnlıır çı karılnıışt ı r. 

T)lı~mıın avı ılıırı tapıırelrrlrni~ı k:ır -
şılıımak lııtenıi§l,.rae de nıuvatc k ol•ma-
mışlardır. 

Dlı!<'r bir 'angın da llus V\ d!i çıke 

rılmıetır. Şlneıa Mannıı'da um•ıml r.,r. 
ıı;Aha l!İl bır hlna\a bomha l"abrt tlrı ış 

tır. 8a\'oia tlpınrle b r ta Tt' ta:ıı p e· 
dllml: Uc; te.vynr" de hıı:ıara ~ r t ı~u tır. 

kmmııırma da baıık• ıhucum1ar yl~ıım~~:ır. Buckingham sarayına 
CenLlpta bir ıehirde. belediy ..daıl~t. ıle 

bir haııtııhaneye iliabehvaki otmu~ v.e dıger 1 du" c-fu" 
bir çok yerlerde evler ve binalu hasar.a gene bomba ar ~ 
uğramı§tır. Londra'da ve diger yerlerde o· l.flndra, l~ a.a. Hnva "" "m"l \'Ct 

lu V~ yaralı miktarı yüksek dcgıJdir. nPZIU'etinln ntt\ştrrrk tebliği: Bu ,saha.'!\ . -ı d a Londra mınokııaı· 
Hemen ot e en gonr , 1 birçok dtişmnn tayyarcl"ri ıı,ı dalga ha.-

na diğer bir hucum yapılmıştır. Londra nın IJncl" Dnuvreıı ~·akınında ımhill qrı ıı•IRr· 
cenubu ıarbi mıntakasına bombalar atıl - dır Bu tny•·nrclere avcılarımı~ı1ıın .mille· 

"dd t • , mıştır. Fakat, hasar pek a7dır. Bu m~ '. ııek'kll lıılvllk bir tllQ ııUratle hıi<'unı rt• 
zarfında, cenupta bir çok sahil ıehırlerı, mi:ıı \"t' bir hava nıııharebrııl <'ere\·e.n l't

geli3i gUzel bombardımana tabi tutulmuş- rnlşllr. Bu nıııhnrcbe e•na,.ında iki kfJ ·;c 
tur. Brıghton ve l~astbourne şehirleri ha· dll;;man gnıpu Londra bölgeaine nli!u:ıı. 
riç olma.k uzerc, digcr yerlerde olıı \'e ya· lmkr.nını bulnıııştur. Bomlıolar atıln>ış ve 
ralı miktan pek azdır ve hasar da çok ha- diğer h"defler arnsındıı. :Hucklngham l!'l· 

fiftir. Brighton'da bir çolc kişi olmıi, ve rayınıı. da yeniden lsııbdler vaki 1)11"1"""; 
yaralanını5tır. Eastboume'de evlere blıyuk tıır. 1kamPtgAhlara bombalar t•ıı!>tl r • 

hasar yapılmı~. bir kaç kişı ölmiiş, bir çok mi~. Y.lltıı:-ınlıır çıkmııı VP ıru v!! ını borula· 
kimse yaralanmıştır. Duşmanın ogleden rın(la h1L!3rle.r vuku bulmu1.1tıır. 
sonra yaptığı hıicumlarcan birind~. tos - tık raporlara göre lnunca zayiat 11.z • 
vich'de bir kilise ile bir çok ev yıkılmı~- dır. 
tır. Fakat buna rağmen ölu ve yaralı mi~- Bu bıı•:J<ın r11nR,.1ndıı. Pn 11.:ı: 50 d şm 
tarı pek azdır. tayyaresi dii~\lrlılnıUştUr. 

Man~ denizindeki Atman 
vapur ve mavn lan 

İngiltere'nin vimalı garbl•inde bir ııehl
re, yükı;ek fnfilik kudretinde bombalar ıı

tılmıı ve fabrika binalarına ve c;varına 
ı-idcii hasarlar y.apıfmıştır. Bu hiıcumla:-ın 
neticelen hakkında henüz mufassal :na.H
ır.at ahnrrıamıştır. Fakat bir miktar yaı alı 

1 .,.apıyorlar ve ölu bulunmasından korkulmaktadır. bombardıman edildi manevra ar } Cumartesi gunu ogleden sonra, Londra 
M ikova 15 aa.. DNB. bildiriyor:: • mıntıkasına iki hucum daha y rılmıştır. Londra. 15 11..ıı. H ~ a ne~ar tlnd• 
K os ia' Sviesda gazetesinin ne:ırettii;i Bu hücumlardan bırincısind~, cenubu gar-ı 1Ph11~ "dllmletlr: Dıln Kece kuvetll tngt.llw 

b. brasbn~e nazarnn uzak ~!rk mıntakasında bi mmtilka•ında bir kiliseye ısabet vaki hava !ilola_rı Mana drnlzlııde toplanmış o
ır a e k d . . .. .. 1 lan dilşmıın ''npurlarlyle mavnalannıı v9 ı.· · k mik•·asta mıı.nevralat' yapılma tı ır. olmu:ı ve bır kaç kı~ı olmu~ ve yara anmı~· 

... uçu " 1 r harp nıalumelerlne ve dllşmıın tarafın· Uzak •ark kuvetleri ba~kumandanı genera tır. Bu hucumlar halckında daha fazla ta - t 
11 1 1 

k 
11 1 ~ ktedir b ki k d' dıın bu malr.rmenln ev:ı: ç n ıı ıını an Stem bu manevralara nezaret etme · silitlı raporlar e enme te ır. • 

1 
k _, 

1 1 
lın kftl hatlanna 

Cumartesı gunu Loı~ra a uyu as.ar d ldd uı hl! 
.. , uzun müddet devam e en e e cum• 

. . _ _. 'd b . "k h 

1 

te\ r. mrr ez.ıtr y e m a ~ e 

'd b• olmadıgı, cilü ve yaralı mıktarının yuhe;c !arda bulunmuşlardır. Anv rs, 0.-:tende. 
Romanya a ır bıılunmadı;ı sanılmaktndır. . "f .. J.'l~slngııe, Dıınkerk, Calals, Boulognt> 11· 

Bulutlar, avcı tayyarclerının vazı csını nıanları şiddetle bombardıman edllm1$llr. 
tren kazası 0ldu aiiçlc;ıtirmi~tir. Fakat .buna rıamen, ~vcı- Oıınıı.ımıck, Mırnnhelm, A!x - l.ıt - Chıı.

larımız yenıden ıtltı duşman tayyaresı da- p~lle, Hıımm, Kr<'fclö ve Brllkıırl de mal· 

ha dü§ıirme~,. muvaHak olmuşlardır. Bu "Pme derolıırına hlkıım edlltnl!tt.lr. Rhe-
11uretle Avcrlarımız tarafından ırıindüz zar- in", Ahııu", Sundern, Buat.en ve Vrstho
fında dıi§Ürulen dıişmıın tayyarelerinin a- !en'de demlryolu mUnakalelerlne de tı>..&J'oo 
dedi 8 e b;ı1ig olmuştur. Diğer ık! dü~nıu nı& edılmlettr. 

Rükreş, ı~ ıı.a. - DNB. Campina garın
da bir marşandiz treni bugün garaj hattı 
üzerinde bulunan bir kaç l~komotife ~arp· 
mıııtır. Trende bir vagon parçal•nmq bir 
ç<>k vagon ve lokomotifler battan çıkmış
lardır. Bir ölıi ve be&i ağır olmak titere 
1-4 yaralı olduı,:-u rMmeıı bildirilmektedir. 

Yunan Krralı Genelkurmay 
R•ieini lmi>ul etti 

Atin&; 15..a.~ o-&tefanl ajansı bil
diriyor: 

Kıral Jorj, ordu genel kurmay ,re
isini kabul etmiştir. 

tayyaresi, evetki r~e. han dafı ba.taı;yıı- Pilotlarımız ve murettebatımıı havanın 
larımız tarafından dufurulmiıJtıir. Bu .111- muhalefetine ve dııJmıının müdafaasına rııt 
retle düşmanın umumf kıı7ıbı, ıtcc.e üç, men hücumlarını muvafhkiyetle n t'c 'en 
gündüz sekız tayy~edir. Avcı tayyareleri- dirıni:şlerdır. Rilhaııııa Anverı rıhttmlıırın
mizden dor.dü kayıptır. Faku bunlardan d• muazzam huıırlar vukua getirilmi~tir. 
birinin pilotta u -...e ulimdfr. Griı-rı~• burnunda topçu mev:ıılui .,,.. 

Cümortesi günü düşen 

Alman tayyarelerinin 

muhtelif duşmın tayyare meydanları da 
bombardıman edılm ştir. Bir • tayyar~•• 
donmemiıtir. 

Alman resmi tebliçi 
naklara glrmla olan 11Aklnleri sığınaklar- Sayı Si 18 i bu ld U R!!rlın. 1~ 11. ıı.. - Reı!ml tebliğ: AlnıRn 
dan sağ ııallm çıkmıtlardır. ıa,.yıı.rell'rl H f'\"llll gllndll11 \''! H 1!1 PV· 

Bııg1ln öğleden sonraya kadar Londra Lonara, 111 a.L - Hava nezaretinin !ili ıcPre havanın kapa1ı olmıuıına rııtm•n 
bölgesi 24 ıaat zarfında 7 alar:n görmO,- tebli~: mf'rkf!r.l ve cenubl Jnglltere~e v,. e~l'llm
tUr. UU~man bombardımlln tay:var~IP.ri dün le I.nndrııda ıuıkert bakımdan ehcmly"ll 

KUtle halinde taarruzları)1 bqla.dıtın- geee Londra b!Slgeııt Urcrine !asılalı hU- olıı..n hedefler Ur.erlne mukabele! bllmlıılJ 
danberl Sik de!a olarak karanlık e.snaaın· cumlarda bulunmuılıırdır. 1nglltere':nln tıı.ıırru:ı:Jarınll devam ııtmlşlerdlr. 
da tehlike eoııu iıaretl ve:rilmlftır. Alman ve Gallıı in muhtPHf kısımları üzerine de Lnndra bol~ııinde liman teı.l"atınA 
ıa.yyareleri Londra mUdafa.uuıdan ı;ok bnmbalar ıerplıtlrllmlotlr. Btrlı.a.ç dil~· bombıı.lıı.r lııabet etmiştir. Llvcrpool llma.
.mlkda.rd& geçememlJ, ancak zaman .za- man tayyaresi J..ondra'ıı.nı mer.lreı:t ib:e- nı, Marrlngton'dakl hıı.dde !abrlkıtııı ,,. 
man nıllıı!erlt ta.yya.relerln seı:lıl kayde - rinde uçmuılıı.rdır. Bombııluın ~kaerlııi CPnubl tnı;llterede blrkaı: hava m") dam 
dilmloUr. banllyl:llera ve civar bölgelere dllıımli§tur. ''e teıılııatı bombardımıtn f'dllnıl§tlr. 

I ' J" Bu banllyölerdeıı lklıılndP f'Vlere lııabetler K r·ı 1 1 t a 1 Alma.r,lar, ngı'ltere ye un 1yapı. 11. ı e t>re yıtpı an a. rrıır. ar e"nasın. 
vuku bulmuıtur .,..lcaret.hıuıelerden mil· d 1 ı d • ı 11 d 8 000 t l k bl lan hucu.. ml-ın LonJra ya ,.. a r an e.nın ı me n e . onu ,. 

'14< teıekldl bir kıeımdll dıı bazı hasarlıı.r vu vRpunın bııtırılmıısına mıı\'ııfraklyet ha.-
istihdaf ettiğini söylüyorlar ktı bulmuı, <n bit"' yaıı.g'ln çıJonıısa da ı!Sn· ıııl olmuştur. l.ondrıı. üzerinde hava nıııtı~-

Berlin, 15 a.a. - DNB l\Udirl:ror: Fena dtirülmt.ııtür. rebPlrri cPreyan etmlo ve bu mııhıı.rebeler 
havaya rağmen, alman muharebe ~ı7Ya~e- Henüz ta.m olmıyan rapnrlıtr Londra almRnlnrın 7..a.f Prlyle nHicPlenmlstır. 
teri, dün, merkezl ve cenubt lnıııltere de bölgf!slnde her taraftıı h&.sıtr v"' telPfıı.t Gf'rPlr.yin Helçlka \'e Hollanda 11,. ba· 
hırbın idameai içiJ mühim hedeflere bom- mikda.rı evt'lkl hücumlardan a.z olmuıtıır. tı A lrıııınyaııı Uzcrindf! münferit dlion 

ba ııe hticıım etmıııerdlr. Hilcunılar bil· YUket'k lnlllAklı bombala.r orta İngil- tllyyarelerl uı;nııı§, kilçlık mevkllrrle bir 
baua Londra'yı istihdaf etmiı ve Lond • ten ıehlrlertnden blrlnr:le hllu haııarlau. I kıta.at te<'Pmmi.ıU UzPrine bombalar ıı,t,.. 
ra'da &'Ündliz dört defa alirm iıareti veril- sebep olmııı. blrkııç ev atır hıııııırlara mıplıudır. :Ru t"cenımU lngilıv.IPr l•ualın
mlatır. Bir ı:ok noktalarda az ehemlyetJI m!ruz kalmııtır. Ölen ve yarala:nADlar dan bomba Atılan yeg-Anr aııkerl hedef ol
hava muharebeleri olmuıtur Şimdiye b- vardır. ' muııtur ; kişi ölmllo ve l6 klı,I yaralan. 
dar alınan haberlere görı, bu llltıharebeler Diğer bölgekrden gelen raporlara AÖ· mııtır. Maddi hıı11ar PhemıyPt~lr.dir. 
esnasında 20 kadar diifman tanıaresi dü· re, huar hail! ve pek AZ ölen ve yuala- 15 düşman tıtyyaresl topı;:u ve dAli ha
ıurtilmtlftUr. Alman ka,yıplarının miktarı nan olmuıtur. Şimdi ııablt olduğUna. gö- ta.ryalıı.rı laralın"an, 35 tayyare de avcı 
benliz maH\m değildir re, dÜİı, avcılarımız tarafından 7 dll~J\l"..n tayya.rc:lcrl teralından dl llrutmU.,tür. a 
Almanlara göre, n-reler~ hücum tayyaresi daha düolirUımU,tlır. DUn gün- il.iman tııyyarrıtl u~1erlne dönmemlıtir. 

J ' d!l.z düoUrülıon dO,man ta.yyart'$ adt'.dl bu 
eJil İ. ıruretıe 18 dlr. Bunların lkll!li hava da.ti Bcrlin; 15 La. - 13/14 eylill reeeal, ku· 

topları, l tanesi gtin dofmadan '"' l~ 1 
vetli alman muharebe tayyareleri crııpları, de avcılarımız tarafında.o düpılrülmllıtür. 
yeniden Londra'ya hilcum etmi~lerdir. 9 a"cımız kayıptır, fakat altı avcının pl-

1 ta iyon resmi tebliği 
D. N. B.'nin litrendiğine göre, bilhassa lotıan sa,I ve ıa.llmdir. 

Weatindia ve Eastindia doklan hedef ola-

İtalya·oa bir yer, 15 11 ıı. . - ıoo nunnrıı.
lı t h1 ıg: Dcrn~'dc ileri mufrczeluimiz hu
dudu geçcr~k dıişman ıınsurlariylc mulıa • 
rebe vermi~lf'rdir. Tayyarelerimiz de bu 
muharehcye fııal hir ~urette iştıriilc ederek 
'lüşrnanın makineli vasıta tece.,,nııil .. rıni 
alçaktan bomb:ırdımıın etmi$1erdir. Blen -
h~im tipındc ikı du:ıman tayy:ıresi dıişu • 
rıilmüştur. 

rıık alınm•:;tır. Diğer bir alman tayyıı.resi 
grupu bombalarını, Greeavich mahallesi • 
ne, C!cÜmle istasyona, denılryollarma ve 
Taymis kıyısında kiin bıiyuk gaıı fabrika
sına .atmııtır. Nihayet üçüntü bir almazı 

tayyare &TUpıt, Rothcrhithe'yi bombardı

man etmı11 ve bir ~ok bombaların Kanada. 
dok ve Stave.dok'a isabet ettifini müıaha
de eyleınlirjtİr. 

Bütün alman pilotları, iıııillıı hava dafi 
bataryalarrnın yeni teıkılatlandırılmasrru 
mlieahade etmişlerdir. 

Alman araziıi üzerinde 
Berlln, 111 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

nUn gece blrı;:ok ing!!!z bombardıman 
tayyaresi, garp mıntakala.rında alman a
rar.isi llz<'rtnde uı;:muııtur. Hava dlff ba.
taryıı.la.rımız ve &\'Ot tayyarelerimiz dUJ· 
manı geri dl>nmeğe mecbur etmlııtır. 

165 f!!yyare tlüıürültlü 
Londra, 15 a.a . ..:_ Hava Ne~areti -

akşam üzeri aşağıdaki tebliği neıret
miştir : 

Saat 19 a kadar malftm olan netice
lere göre, bugün 165 alman tayyare ~ 
si düşurülmilştür. 30 avcımız kayıp 
tır. Fakat on pilot saf ve salimdir. 

İngiliz tayyarelerinin 

Afrika'daki faaliyeti 
Ka.hlre, 1:1 a.a. - İngiliz hava kuv•t· 

leriııJn dünkU teblltf: DoğU I.1byuı üze
rlH y&pılan birçok .ba.ııkııılar · e.ıınıısında 
Bornba denls tayyareler! tı.ıı.,un,. t.a.a.rrı.ız 

edllmtıUr.ı Demlrlemlt tas,)'areler üzerine 
bombalar düımUıttir. Rıhtımda büyUk bir 
yanl'ln ı;ıkmııtır. 

Bldl • Omar civarında otomobil naklı· 
ytı tccemmülerl ııraııında :ranıınlar nı
kua gctirilmlıtır. A)'?lı bölgede ııon l'ki 
gün zarfında otomobil nakliye pt1.rkları 
da bomb&rdımıı.n edilmloUr. Yanıınlar :'IO 

kilometre uzıı.ktan görUl•blllyordu. Bü
tün tayyareler lıslerlne dönmll~lerdlr. 

S. 79 tipinde bir tııv,·ar,. çarııamba gfi· 
nU Akdeniz üzerinde avcılarımır; tarafın

dan düıUrtilmll~tUr. 

M<11ta'd1t Valette ter!!ant-5i ve Calafranı 
deniz tayyare~i ı;ah 51, ıtece yeniden bom
bardıman ed:ımiştir. Ha• nnın musaıt olma
masına raı:men butun 1\tedcflerc isabetler 
kaydedılmıştır. 

Dogu Akden•z'de du"mı1n ı:eınilc.ri tek -
nr bombardıman edılmıştir. :Butun tayya
relerimiz ııslerıne donm ,,Jerrlır. 

Hind okyııno•unda tayyar lcıimiz tarl! -
fından bombardıman edılcn J0.000 tonluk 
bir ingilız knıvaıflru aı:;ır ha nra u ·ntıl· 
mıştır. Geminin. ıırknu m~hs•ıs hır ııurct- ' 
tc ıılçalmııı olıtrıık, aı::ır ağır yoluna devam 
ettigi gi;rıilmi.ııtur. 
Dıişman sima! Afrikası uzcr 11 ~ hava b-3_ 

k1nll!rı yaparak homba uzuıne nctıcesiıo: 
Pe.rıembe gllni.1 cenup Afı'Jkaııı hRvıı y;ıngın bombıtları ııtmı-ştır. 

JcuveUerine mensup tayyareler orta Ha- ı Docu İtalyan Afrika ında du man A~ma
beolstanda tayyareı nıeydanlarına taarnu: rıı il, Adi - Uı;re nrasındak bolgc · bom
etmt9ıerdir. Jlmma'da bir hanıı;ua ta.nı 1 bl\rdım"n etmi tir. Y crlılrrden 1 olu v• ı 
inbet kayd~llmio, blnala.ı:da ya.n_ı-ınlar yaralı vardır. Bır Ti !! t ~ rkeı n ırazııi 
ııuhur etmtıtir. Bir Capronl ta;yyareaı hafı( turette hasara u•rarnı~ır, 
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KÜÇÜK DIJ HABERLER ................................ , ................. .. 
Evela beyanname' Libya hududunu geçen 

sonra bomba ! .. 
saikle komiayorıeu olm&dıklanna ve bu ille 1 ( ) 
&llkad:ır tUcea.rdaıı olduklanı:ıa dair tica • R A O y Q 
ret odası veıikaatyle mezktu gtlıı ve saat • 
te komlayona ınUracaatıan .._ _______ . ______ _, 

İtalyanlar • 

D A 1 R 

11tfısır'a 

taarruz 

ba !adı mı? 
Mıs11' a taarruz .. ,.. 

O•• yle tahmin ediliyordu ki, İn· 
giliz adıtlarına kar§ı yapı

\acak büyük laMruzla, M111r'a 
yapıhu~l\k taarruz aynı zıı.manda 
ba~lıyacaktır. Yani Almanya şi
malde büyük rolii oynarken, hRl
ya dR, cenupta, Akdcniz'de vn7.İ· 
fe başına geçecektir. F nknt ynpı· 
lan he!llplnrın hakikate uyml\dı
ğı görülmektedir. Çünkli ne Al· 
manya, şimalde f n ,ilterc'yc karşı 
tam mana~iyle harekete geçmiş, 
ne de ltalya Mare Nostrum'da 
l\11ı11r11\ bir tallrrU7.R giriır.miştir. 
E t'r bu tanrruzun makul şeklini 
hesap edecek olursak, diyebiliriz 
ki; 1ısır'll taarrıı7., Biiyük Britan
ya adlllarınl\ ıal\rru:zclan 24 ıınnt 
sonra başlıyacaktır. Çünkü ltnl
ya, Almanya'ya nn:ıaran dnhn zn· 
yıftır. Dnha rekin .endir. Vto hat• 
ta, en dogru tabiriyle, <ll\hn kor· 
kaktır. O halele, Almanya bir la· 
arruza geçmelidir ki, ltıılya, Mı· 
aır'daki ktı'icİma "neviyenin du
tülduğıinu hesabi\ katarak bir ha· 
rek.,.te bl'lşlamnk ce•l'lretini ken· 
diainde bulahil "n! 

Sollum'un almması 
... 

Vaıı n ton, 15 a a. - (D N.B.) Reısi • 
cumhu Ruzvelt, dun, kongreden mım mu· 
dııf a ihtıyaçlarını karşttıunıı.k ilzere bır 
mılyar ellı ycdı milyon dolarlık bir kredı 
ıstemı$ t. 
Budapeşte. 15 aa - Sabık hsriciye na

zırı B D" Kanva, bir otomobil kazası ge
çırm ştır. B. De Kanya'nın ayagı kirılmıı 
'e haııtahaneye kaldırılmıştır. 

İngiliz tayyarelerinin 
Alrnanyar da ki faaliyeti 

Mısır arazisine 

girdiler! 

(6482) • 
/ 

lM67 

Kere$te almacak 
Asbrl Fabrilcılar Umum Müdürlügü 

M~rJ:~z Satın Alma Komisyozıuzıdın: 

100 metre miklbı 2,50 : 15,00 x o,25 x 
0,025 M. ebadında çam tahtaaı 

\. 
400 metre miklbı 2,50 : 5,00 x o 22 x 

TÜRKİYE 
-< Radyo DlfUzyoı:ı Postaları >
TÜRKİYE Radyosu - .Al\"KARA Radyosu 

----<< Dalga Uzunluğu >>-----
m. 182 Kes. 120 Kw. 1648 

31.7 
19.74 

m. 9465 Kc!!'./ 20 Kw. T. A. P. 
m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A.. Q. 

PAZARTESİ: 16.9.1940 

Sofya, 15 a.a. - DNB. Nazırlar heyeti 
1000 ton melas ihracına mezuniyet ver • 
n1ıştir. Bu hracat bakır ve kurşun idhs· 

(Başı ı İneJ uylıda) 0.025 M. ebadıı:ıda çam tahtuı. ' l 

M 
'd • · ı • ı 200 metre miklbı 2,50 : 5.00 x 0.20 X ı 

On~tQ a IStl el emtl ayyen bir ufbası nihayet• ermiı bulun • C.0215 M. ebadıı:ıda çam tahtası ' 
1 duğµ:ıu daha 3 ağustoıta bildirmiıti. Mr- 250 ~etre mlkA.bı 2,50 : 15,~ x o.18 x 

7.30 Program ve memleket saat ayarı. 

7.35 Mi.ızik: hafif musiki (Pi.), 
l!.00 Ajans haberleri. 
l!.10 Ev kadınr - yemek listesi. 

lı karıılıı:ı olacaktır. 
Bclgrad, 15 aa .. - Avala ajansından: 
7.agreb gazeteleri, naibi ııı.ltanatın mılll 

yugos av bankasının etati:r.e edilmcıane 

muteall k bir kararname imzalamıı oldu-

bekliyen nakil vasıtaları ıırr'ın rnuhuemıta Kirmernesi için İtalya- 0.025 ebıtdıı:ıda çam tahtası. 1 
nrn harbe karıımasını:ı ilk haftası zarfrn· 150 metre mik!bı 2 50 : 5.00 X 0.1& x 

8.20/ 8.30 Müzik: hafif musiki programı· 
n.rn devamı (P1.). 

'dd 1 b b 1 d da Mısrr kuvetlerinin huduttan çekilmesin· 0.02~ M. ebadıı:ıda çam tahtası. 
Ş 1 et e 0 m Q Q n 1 de."lberi, Scllum un üstündeki tepeciklerde 200 metre mtkAbı 2,50 : 5.00 X 0.15 x 

12.30 Program ve memleket saat ayan. 

12.35 Müzik. 
u~u haber vermektedir. Londra, 15 a.a. - İngilb matbuatı 
Be grad, ıs a.a. - Avala ajansından: duşmanın ilerdenberi maruz kaldığı 
Nı bı altınat prens Paul, dlin Slovan· ingiliı ha'\ a taarruzlarını tebarüz et

ya"daki sayf"yes·nde Fransa'nın yenı Bel- tirmektedır. 
grad ıefırıni kabul etmiş ve s"fir bu mıi· T1mes gazete i negrettlği başmaka-
n ebetlc prense itimatnameslnl takdim lesınde dıyot ki: 
eylemı~t·r. ''Londra'da geçen geceler zarfın-

Koııenlıag ıs a.a. - (Sıefani) Nafıa na- daki devamlı bombardımanların tev
zırı Dny Harsen, hdıha:tırda Moakova'da lit ettıgı tehlike ve mahzurlar, yanan 
buhınnıııkt:ı. olıın ticaret hcyı-tinin ş .. fı nıı.· ı ve hasara uğrıyan binalar, kesılen 
zırlnrdıın Bay Ha~le ile birlıkte bugunl,.rde y.ollar ve ınkıtaa uğnyan münakale
Sovyct hukumet merk .. zine ııdec .. !derdir. ler, Lo11dralılara, Alman} anın muh
M ksatları Sovyet Ruc:ya ile Danımuka telif kısımlarının aylardanberı maruz 
ar 'ındıı tıcııri müzakereleri iyi bir netice- kaldıgı vazıvet hakkında bir fıkır ha· 
ye ~ardırm kur. sıl etmkı ımkanını verecektır. Hiç 

Japonlar 
saatte 

hücumu 

Çunking'e 
bir tayyare 

yapıyorlar 

uphcsız ingılız tayyarelerinın bom
balarını a-keri hedeflere atmalarında 
buyuk bir ba kalık l'ardır. Fakat bu 
me-şru hedeflere yapılan taarruzlar 
uzerıne Alman} a'nın bu bolgelerı İn· 
gılterede hiç bır y erın h .. nuz tanıma· 
dıgı hır şıddette bombardımanlara 
maruz kalmış bulunmaktadır. lngılte· 

ç ın k ng, ı ~ a a Japon tayy.arclcrı renın mu' abıl taarruzda bul unmaga 
bug 1 dort s at ıar ındıı 4 kere Çungkın • gayri muktcdır olmaktan çok uzak ol 
g e tıu• ruz etmle erd' r Japonlar halen kli- dugu a ıkardır. 
çuk tayyare ~ plarıyle hucum usulunu kul- , İngılız ta yarecıleri vaktiyle alay 
larımııkta ve tayp eler ş"hre yaklaşınc!. mevz•ıu te kıl eden beyannameleri at
surat kc .. mekted·rler. Bombala~ bllha. sa mak ıçın yaptıkları gece uçu~larında, 
teh ın b~u bl!.ltlı o unde hasarlara ıebep du man m .. mle!~eti hi!.kkında şimdi 

~mbalarım tam he.defe isabet ettire
cek derecede malumat elde etmişler· 
dır. Alman ricalı, alman tayyareleri
nrn havalara h' hm ve alman şehirle
rınin tecavuz edılmez olduguna ina· 

Japonrar yanhJhkla bir 
Kanada vapurun bomba athlar nan aıman halkına şımdi nası1 01upta 

ingılız tay arelerının 500 mıl mesa-

yuz ınd~n Oshina 

rd n ge erek alman hukumte rn .. rke
ınd "kı askeri hedeflere tam ısabetle 

i ombal:ırını atabıldıklerını \ e buna 
niçın m ımancat olunamadığını izah 
etmek churiyetindedirler." 

kiin kıılalar, yalnız hır ir.giliz piyade bô· 0.025 M. ebadında çam tahu.ı 
lUğil tarahndzn tutulmakta idi. Bu bolilte 1 100 metre mik!bı 2 50 : 5.00 X O.Hı X 
kar~r. italyanlar iki tam fırka ile ilçiiı:ıcü O 025 M. ebadında çam tahtası 
bir fırkanın topçu kuvetlerini tahıit et- 100 metre mik!bı 2.50 : 5.00 X 0.12 X 

mhti. . O 025 M. ebadıı:ıdıı çam ta.ııtuı. 
Tamameı:ı çam vermek mUmkün olmadı· 

tı takdırde yarısı .. ıralı. ~am ve yansı be
~ az kökı:ıar olablllr. ' 

ı - Muzaffer İlk Ar - nihavent ıar
kı: (Hayatı:nm neşesini). 
2 - Sadettin Kaynak - r.ıhavent pr
kr: (Gel goklere· yükselelim). 
3 - Lemi - kürdili H. şarkı: (Bit 
kendi gibi zalimi sevmi§). Orta eark başkumanda!llrıtn tebarüz et

tirdiği gıbi, Sollum'un hEç bir askerl veya 
bzhrl che:niyeti mevcut değildir. Gayet İP· 
tidaf bir dalga kı:ar.rn arkasındaki küiük 
lima.nr, bir çok ıenelerden bed hiç bir harp 
gemisi tarafmdan kul!anr!mamı1 ve hatti 
ziya .. ct edılıne~iştir. Sivil halk merkezi O· 

lz .. ak d3 Sollum her türlü ehe:r.iyetten l
rıdır Sollu:n'da pek aı b•rıı \ r.ı·~ V c 
normal r.ilfusu bin kişiden az:cır. Ask•rf 
üs olarak dl Solluır.'tı."l her ha:lgı bir e~e
miyeti yoktur. Çunkü bura:!a su yoktur. 
Sol!um'un italyan1a::rn eline geçmesi. itzJ. 
yanl rrn Mena • M truh'a giden !ah·1 y~. 
lu b'lyurca il•r'e'l"•s•:ıi b:ıe kolaylzs•ırmı· 
yac ktır. Zira kı~lzlzrrn iızerir.de bu'un
duğu t~· .. ·!' b'r ta:afı uç•ıru-n~ur Ve bu· 
rada motorlil mı.kine~e:in i$li ~ı., , ........ 

yol'ar. •.l!r~fı ... •ıdan ta1.rjp ~di'm s• : 1l•ı 

vı:ıll !'t:ı t'miri ise, çok uzun zaman• m•i
tevakkıftır. 

Tahmin ~dilen bedeli (63.750) lira olaı:ı 

miktar ve ebatları yukarıda yazılı aekiz 2.50 
kalem ve cem&ı:ı 1500 metre mlk!bı keres- 13.05 

4 - Sel. Pınar • kürdili H. ıarkıı 
(Nereden sevdim o zalim kadını). 

Ajana haberleri. 
Müzik. 

te Askeri fabrikalar umum mUdUrlü,ttl mer
kez satın alma komlsyoı:ıuı:ıca 28-9-1940 per 
ıemhe günü saat 15 de kapalı zc!la ihale 
edilecektir Şartı:ıame (3) lira 09) kuru§ 
muka!:ııllnde komi ·yondaı:ı verilir T!.llp!e· 
r!.ı:ı mu\•akkat temiı:ıat clıuı ( H31 ı llra (50 ı 
kuru~ havi tekli! mektuplarını mezkQr 

1 - Artaki Can • eviç prkı: (Af
kınla harap olduğumu). 
2 - Rauf Yekta. hicaz prla: (Ol• 
du ı~b mahmuru zevkir..) 
3 - •.•• • hicazk1r türkü: (İrml" 
rin i~inde vurdular beni). 
'4 - S. Kaynak • hicaz türkü: (Turw 

gf.uıde sut H de kadıır kcmı!yor.a verme- nalar). 
l"ri H kend·lerlniı:ı de 24:90 nu:naralr ka • 13.20/ 14.00 Mıizik: karışık program (Pl.). 
rı·ıı:ıun 2 ı. e 3. maddelerlı:ıdekl vesalkle ko- 18.00 Pro~am ve memleket saat ayan. 
mls>oncu olmadıkle.rıı:ıa ve bu işle a!Akadar ıs 05 Muzik: oda müziği (Pi.). 
t lccarde.ı:ı olduklarına dair ticaret odaııı 18.40 Müzik: radyo caz orkestrası (İbr .. 
...~sıku• le mezkOr güı:ı ve ıaatte komlıı· hım Özgilr ~daresinde). 
'ona mfıracı:ıatları. • 19.10 Müzık: m1.~te .. ek ve tek prkı!ar. 

ı 15483 ı 1 "496 M " 19.45 emleket nat ayan, ve ajanı ııa,. 

Sollrım'un a!ker: ehemiy""~ 
yok gibi 

l{ü;ük Yozgetta teslim !artile 

ihal~ tarihinden itibaren 31. 5 
:>41 tarih;ne kadar yevm;ye 3040 

Kahire, 115 a.a. - Sollum'uı:ı ttal· e."l kilo sı.P.ır eti ah"!acaktrr. 
kıtaatı tar3.fıı:ıdat:. !~gali hakkı:ı:ia ~·~- Askeri Fabrıkılar U!'":lu::ı • l.';ı!!ıirlut:ı 
da.ld resmi t:ı:ahıı.t rıeredilm!ştlr: , • .. rk•z Satın Alma Kooo:ısyor:u:ı-:!an : 

So!lum uı:ı ukerl ehemlyett JA.feydlr ı: Beh"r kilcısu.rıa 30 kuru:; fıyat te.hm!n e 
talyaıılar Sollumu ekseriya moderı:ı bir "· en K l"Uk Yo~gatta tı;slım şartıyle 31·5 

1941 tarihin• ke.d3r yevmiye 3(}.-1:0 kilo 111· 

deniz UıısU ve bü· tik ııtrat,ji ehemlyetl gır eti etkF.rl fabrikalar umum mU:i!ırlU 
haiz bir rhır olarak lav•if l'tmiclerdir. tli merkez satın alma korrı!) o!l!l"C!! S0-9-
Haklkatte iııe ç&JT!urla i~a edılmtı ku!U- 19t0 pazar et• günU eaat 15 SO da ac:ık ek
belerde!l mut şekkil ktlçUk bir köydUr :a1ltme lle lhale ed l•cektlr. Şartı:ıame pa -
Sollum uı:ı ıarkında 

500 
kil .. · 1 re.sız ol r~k kom!e ond~n vfrll r Talip • 

ometa uzı;yan lerLn muvakkat teminat olan ( 219 l lira 

2COO 
20.30 
20 45 
21.10 

21 20 
21.45 

berleri. 
Müzik: faı:ıl heyeti. 
Konuşma. 

Huzik: dinleyici istekleri. 
.Müzik: Mozart. keman -o;e ·oıa dil• 
oları: tz·et Nezih ve E:'l· e- Kapel• 
man. 
Rzdyo g!!zetesı . 
Müzik: radyo orkestrası (şef: ff. 
Ferıt Alnar). J. Sıbelius: İkır:ıci sen• 
fo .. l. 

22.30 Memleket sut ayarı, aja.:ıs haberle
ri: ziraat, esham • tahvılit. kambl• 
yo • nukut borsası (fiyat). 

22.45 Mu .. :ı·: dans mıiziği (Pl.). 
23.25 1 23.30 Yarınki program ve kapan.fi. 

F akat Mısır'a taarruz başla· 

mıştır. Dün gelen Kahire 

tebliğine göre, italyımlar, l ibyn. 
Mrsı~ hududunda bulunan Sollum 
kasabasını e11çrine geçirmi ler· 
dir. ln ifü: tebli i, İtalyanların 
No • Mens - land'da, yani iki hu
dut arasında muhafazasız saha
d , ilerlediklerini, ve İngiliz mo· 
törliı kıtalarının bu ilerleyişe ma
ni olınağa cahıtı~ını bildirmekte· 
dir. Sollum'un stratejik el'ıemiye
tini biz de İngiliz tebliği ile bera· 
ber inkar etmiyelim. Filhakika bu 
klllaba gayet kiiçük ve vapurla· 
nn llnt:ak senede birkac defa uğ
rftdık1"rı bir yerdir. F"kat in i
li !erin burada mi.ihim hnva ii~le· 
ri vudır. Ve arlcıurndaki ela ~lın·, 
Sollum'u her türlü hllrekf'te kar
tı muhııf11:ı11 eder vaziyettedir. 
Sollum dü,hikten sonrl'l ilk herlrf 
b"r117: ilf'r<le bulunlln Mersa Mıll· 
nıh'tur. 

a 1 ı y ı ımla P C.k'tl" ey ede ı ı:nı-

1 preıoı of A Kan d vııw ıına • • • ı t ı . Bombardımanların hasarlan 
kıo~ bir çöl mevcuttur. Sollum da ne de- 60 ı kur ıe ve 24!10 n•ınııu-~lı kanunıın 2 ve 
mir sahuı, ne de dlter kolaylıklar yok· ô rnadd•l"rlndfkl veeaıkle koml0~ on"u ol - ı 
tur ve ııenclerdenheri hiç bir harp gemisi madıklarına ve bu l•l" al!ka.de.r türcs.rdL"l 

Sollum - İskendcriye 

, 

i ngifü:le-rin bil lirdi .ine gore, 
İtaly11nlar, Sollum1

l\ iki fır
ka ile, ve di f'r bir fırkl\ntn top
cu km etlf'riyle hiıcum E'tmi~ler
dır. Bunun üzerine bu Şf'hri, da
ha do~ru u kn abayı muhafnznya 
memur in iliz a kf'rleri yolları 
bhrıp ederek rri çekilmi lt'rdır. 
Buractftki İnl!iliz kuvetlrrinin an
cak 150 l<işi oldu ,u tahmin edil
ml"kteclir. Bu itibnrlll itnlyı\nll\
rm dahil ilc-ri yiiniyf'c<>klcri he· 
1.ap olunmaktnclır. Fnlrnt re mi 
tebliglrrin snmlrntini bir tarafa 
b•rl\kArllk, co rö\fya. ınnliımalımı
% mÜrl\cnnt edf'lim: Akclcniz'de 
L byl\ huducliyle, l:ıık<>ndcriye llrll
ıı 600 kilometredir. Burada !ahit 
boyunc11., biı- :o1imcndifcr hnttı vl'lr· 
dır. Ve bu h:tllın l\rkuı, yani cc· 
nubu bir dıu lar ı.ilsilesi ile kapl'l
tılrnı~tır. İtl\l}'l\nla.r için !l'lhil bo· 
,unc" diız llrazide ilerlİyl'bilmek 
tahmin edildigi kadar zor bir ey 
degilrlir. 

Tunus'taki Fransızlar 

S 
ollum'a yapılan tal\rruzdan 

öyle l\nlaşılıyor ki, litalyan

lar, Tunu•ta general de Gautle'e 
iltıhak cdcbilcce .i k<-stirilen Fran
sız kuvctleı inin tchlike:ııi ni bt'rtft., 
raf etmiş gi.ıri.ınmckt .. dirler. Umu· 
mi vu:ıyel şudur: Tunus'ta 200 
b°!l fran!l11: n~keri vnrdır. Libya· 
da'ki İtRlyan a IH•rlC'rinin miktarı 
dil o kadıu l<tlımin oluııınnktRdır. 
l\1ıeır'dnki İn ilıtı: a!lkerlc-ri i e 90 
b n klldnrdır. Bu itibari:\, İtô\lyan
lııırın Mı ır'n t.ll\rı uz cdc-bılmck 
icın, Tunu:ıı't ki franMz nıskcrleri· 
n:n t~rhis cdilnwlcrini ve} a hare-
1 ele gcçmi} cc<'klerini temin el 
n t'-' olm" lnrı ı; zımdır. Bundıtn 
d la) ıdır ki, Solluın'" doğru iki 
ital) nn fıı k sının tanrı uza bl'l'lll· 
mal!\rını Mı~ır'a karşı bir t1;1arru0 

:ı:un ba l:ı.mış olclur:una bir delil 
sayınnk imk • n dahilindedir. 

MISırtn garip vazjyefi _______ ... -------
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u har,. ket, Mısır'ın gaı ıp va

;;:;iyE""'ni bir defa de ha orta· 
ya ko maktadır: Mı ır, harpte 
michr, değıl r.ıidir? Simdi e ka· 
d&r hukukan bıldigimize gore Mı· 

Gemi m.ırettebatınd:ın chirt dı li h:ıfıf ya. 
ralanmı tır. Bıınd n ha ka ciddi h sar yok
tur. Japonlar derhal K~mı 111 geınio;ine dok
tor gondermlaler ve japon donanmasına 

men'!l ıp bir mumes ıl Yokohamaya ıelerek 
gemı kaptanına had'ııeden dolayı teenu[
ler·ni bil lirm t r. 

srr hRrbe girmemi~tİr. Y"lnız fn
giltere ilr: Mısır l\raııındıı. 26 11ğus· 
tM 1936 da llktedilen bir ittifıı.k 
\"llrdır. Bu ittifak rnucibi~ce, Mı· 
lllr'a bir J1PVİ muhtariyet ve bu 
muhll\riy.-tlf' bf'!raher lngiltere'ye 
ba'Zt a,k,..ri ,imtiyazlar verilmiş
tir. Ru imtiya7. nrncihinf'e, Mı!lır, 

ndiı1ini ıniidafal'l edecek bir v11-
:ı:İ) rte Jrt"Çİnc;ye kıular, lngiltere 
a.skeri bakıındlln onu himaJıt"Ve 
de' ıı.m edecektir. Yıtni, bütün ]j. 
manlllrr, tayyare üııleri ve mÜnl'l· 
kale Vl!.ıııt1t.lıı.rı Jngiltere'nin em· 
rindcdir. fngiliz erki-.nıh!!rbiy~tıi 
bu mıı.ddeye iııtinat Pderek Mı· 
ıır'ın müdAfaurnr biıtün ıumu· 
liyle ele almııtrr. 

Mısır' m hukuki vaziyeti 

Ş imdi Mıııır'ın hukuki vaziye· 
ti §udur: Mmr hiç kimse ile 

hup hAlinde değildir, Mmr bita· ' 
raftır. Yl!.lnız, toprıı.k bütunlügÜ· 
nu lngiltere gl\r11nti etmiştir. Mı
sır toprıı.kll\rı Mıııır'ındır. Fıı.kat 
Mmr hiıkümeti, ve MJııır meclı· 
!Iİ, ke-ndi llra7.İlerine bir tecıı.vuz 
Vl\ki olduğu z1t.mlln bunu harp ili· 
nı için bir 11ebep addedeceklerıni 
iti-.n etmişlerdir. D.iğet" ll,rl\ftıın 
ftıı.lyıı. dil, eğer Muıır'a bir t,.ecA· 
vuz olunll, bunun Mıınr'ıı. degil, 
İn iliz cüzütamluınıı. karşı oldu
gunu bildirmi~tir. Bu h,kditde 
Sollum'ıı. tecavüzün neticesi ne o-
11\ca.klır? MıJır bunu, İngilizlere 
kAqı bir tecfl.vÜz addederek k-n· 
di•ini bu işten sıyırıı.cak mı, yok· 
P-a, iıalyıı.n hAreketin.i k•ndi ton· 
raklarına bir t"'cavuz mu addede· 
cekt:r? H•r ıey tehire bağlıdır. 

Netice 

M ı r'!l bir tecavuı.: olmu!}tur. 

Sollum, buyuk veya kuçük 
bir ku"ba olaun, zantedilmi§tir, 
ıtlllyllnlııı.r, belki burada ilerliye 
miyeceklerdir. Fa1ult Mısır hiıku· 
meli vuiyetini j7.ıı.h etmek ve k11 
ti kilrl'lrını vermek mecburiyetin 
dedir: ltl\lyıı.nlArlfl. hup halinrlr 
midir, yolua df'iil midir? 

Mısır'ın bu kllrl\rı orta ,arkt" 
l<İ hııı.rhe yeni bir veçlıe v,.r .. cek· 
tir. Eger Mıı1ır, Sollum'un i'\lınma· 
ını kendi memle1.c.,.tinc kl\r~ı 

cl,.r,:il de, ingili7.lere kar,ı bir ta
"rruz mahiyetinde telA.kki edt:'
crk olurııa, o 7.1\mrtn hiı.diııen·n 
nıahiyetı tamamiyle bll~ka bir~". 
kil ııı.111.cl\ktır. Çünkü alui halde 
1ısırlıların, İngiliz gıı.rantiııi ye

rıne, ıte.I '"" garantiır.ini v'ya lıtm 
mi.na ı le İtalyan İl'galini tercıh 
ettikleri nla§ılacaktır. 

Mtimtaz Faik FENiK 

Ga ete 1..ıundan sonra uctuste, bom-
1..ıalanan dcmiryollarının emtia garla
rının, bUyük şehirlerin, çıkarılan yan 

gınların, yerde ta.hrıbedılen tayyare
lerin, taarruza uğramadan b!.r günü 

buraya utrL'Tle.mıetır. ı olduklarına dair tıcar0t odası ve!lk•Iyle 
Evelce dell!ı:d•rı bi k kil tr m"zkQr güı:! ve saatte k::mlıı~ ona mu.raca-

• r aıw ome 11 me- atlan. (5689) 15659 
ufede l:ı!r cUrnrUk mevkii ola.rı Muaaid 
lııe Sollum dan da ehemiyetıılzdir. Bunduı 100 Adet bidon·almacak l 

ı;tcçmiyen Hamm'ın Kolonya'nın, 
'bafka tnsmz kıtaatı, ltaıyıuılana eck 
emntyetata lıulunan mima.kale hatlarını 

uzıı.trns.!arı:a irnk!.:ı ve~ek s-.ıretiy!e iz

~ ha.:eketlerini L"tt.-:T.ak i??".kUı:ı elde 

etmektedirler. Bu harek!t batı tölllı:ıde 

amh" g , Brcme"'in, l!rUkeel'ln, 

Namur'un, .Mannheim'in, Dreiaboutg· 
un iııimlerini saymakta ve bu bombar· 

dımanların duşmanı elim darbeler ol· 
du~unu kavdettikten sonra Escen \·e çok muva!talc ola.ı:ı çete muharebderindcı 

B 'd k. b. k l'h f b 'k 1 ibarettir. ıcm"n e ı uyu sı tı a rı ıı. arı· 
nın da bombıudımanlardan kurtulma· 1 Dl!er tara.nan, ingtlizler!ı:ı diğer btr 

. . . hnUyıızları daha vardır ki o da tWyan 
dıgını ve muhımmat depolarının mu· ı ' -
him bır niııpet dahılır.de yakıldıgırıt larıı:ı geçecekleri her karı§ toprağl b!lme-
k:ı vı t \ e ılave eylemektedır. !eridir. 

F ransanın hezımetındenberı duş • Sollum istika.metindeki ıtaıye.n ileri 
man gerek İngıltereyı korkutmak i • hareketi bir ~U:idette!ı'ctrl. b!kleı:ı.m&.te 
çın kıtaat, muhımmat ve gemı!er tah· idi. İt.ı.lya.ı:ı radyosu ır.Uteaddit defalar 
~it etmiştir. Fakat du~manın ha.kıki Sollum urı alındığım bıldlrm!ıtı. 
mıık adı ne olursa ol un, bu kabıl tah· 

ASKERi F ABRIKALAR 

Aıbri FabrıJ:ılu Umum Mü.ı:lurlülü 

1 •erk ez Satz:ı Alma Komis7onu.nı:lan : 

T hrn!ı:ı edilen bedel! (500) lira c!!.l:l 100 
~d"'t cldoı:ı uke:! fabrikala: U~U.'n mtidÜ:· 
1 611 merkez satıı:ı alma kc:ni.eyo.!luı:ıca 3(}. 
9-1940 pazarte•i gü.nU eu.t 14.30 da a.;ık 

ekslltme ile ihale edilecektir ~tnaıne pa
ruız olu ak komisyondan .., •ı:ilir. Taliple -
uı muvakkat teminat ola.ı:ı (37) Ura töO ı 
kuru~ ve 2490 numaralı k.!!ıunU!I 2 ve 8. 
madds!erlndeld vesaik!e komisyoneı.ı olma· 
dıl:'Jarl!ıa ve bu i•l• a!Akad!.? tUees.rde.n ol· 
dukle.rıı:ıa dair ticaret od~ vesikıuıiyle 
mezktı.r giln ve saatte komisyona mUrae1.- ' 
atlı.rı. (5690) 15860 ________________________ ! 

1 M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yemeni almacak 
' 1 

şıt ve tecemmuler ıngılız bombardı -
nınn tavyareleri içm kolıı.y hedefler
dır. Mani lımanları, Belçıka, Hollan· 
da ve Almanya hmanları ıngılız tay -
, arelennın hususi bir dıkkat ve ala-

Krrıkka.le'de yaptmlacak İn§&~t ~ M. M. Vekl.ll!ti Havı Satıl Alma Ko.ı!ın: 
1 - 3000 çift yemeı:ıl pa.za:l!kla r.ııtı!I a -

ka ına maruzdur. Ad:erl Fıbrılu.!ır Uım:m Mudurluiu 
n!er.kez Sa.tın Alma Komis7onur.dın : 

. Cala.ı 'de hır çok vapurlar Ke1U bedeli (18.200) fü:a olan yukarda 
bır yangın bombası }fl.ğmttruna tutul· yazılr in1u.t ukerl fabrikalar w • ü 

M d . . 1· d 1 m~ :a: • 
muşlardır( anş enızı ıma.'lların a durlıiııi merkez sat:::ı a1r:-.a komisyonunca 
istıla emrı beklıyen nakliye vapurla- 24 9/940 u!ı &ünü sa.at 13 te kıp.ah urf. 
rı seyahatlerıne hiç bir zaman ba.ş!ı • la ihale edılecektır. Şartname (91) kuruı 
yaınamışlardır. Bunların haleflerinin ~ukabı!ınde komısyond!.!l verilir. Taliple • 
bu kadar tehlikeli bir ıı.erguzctte atıl· mı muva.kkıt temL-ut olan (13~5) füa.yr 

hnacalctır. M:uhammeı:ı bedeH 9000 llra o -
lu kaU tem.1!1.at miktarı 1350 liradır. Pa -
zarlığl 19-9-1940 ı;ariamba gUnU saat 11 de 
Hava aatın alma komisyonunda yapılacak
tır. !dar! ıartnar.ıe evsaf ve n'lmU!lesl her 
gün !Stledeı:ı ııo:ıra komisyonda gortileb!llr. 
!ııtek1Uer1n muayyeı:ı gün ve eu.tte katı tc
n-Jn&t ve ka.rıuı:ıi belgeleriyle komisyonda 
buluı:ımaları. ( 15510) 15502 

ÖZEL IŞIK OKUL 
Ana ve ilk 

Eski talebelerin tecdit ve ye
ni talebelerin .kayıtlarına bat
lanmıJtır. Kayıt itleri her gün 
14 den 18 e kadar yapılma.kta
cil:. Okulda lisan dersi de var • 
dır. 

-

Samanpazarr Çadrrc:oflu sokağı 

Telefon : 2459. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14.30 - 17.30 dJ 

UÇAN DONANMA 
Ray Milland 

16 • 19 da 

Denizaltı kaçakçıları 
gece 21 de 

Uçan Donanma - 1ZM1R 
Sergisi ve M!Kl 

M. M. V. DENİZ LEVAZIM 

2 Motörlü tekne a.lmaca.k 

~ 

Demz Levazım Satın Alma Komis70-
nu:ıdan: 

l 
1 

' 

k
. . · kl . t...k havi teklıf mektupıa .. uu _ ,_,. d ma tan vaz geçıp geçmıyece erı ua • - ~.e:ı:..-.r ruı:ı e 11-

1.t 14 de kadar ko::nı el rl 
kında henuz bır şey ııoylıyemeyiz. k d•l syona verm e. ve 

Yün çorap alınaca..1< 1 - De:ıiz tqekkUUeri ihtiyacı ı- ı 
M. M. VekJ.letı Havı Satın Al:::.ı Ko.d1.n: mevcut ııı..-tı:ıame, plb ve projeleri muei- 1 
l - 10 000 çift ~'1l:ı çorap pa.zarlıkla sa- biııee ke~!f bedell (35080) lira ola.ı:ı iki r 

tıı:ı alınacaktır. MuhL'T.men bedeli WOO lira det iııza ettirilecek rr.otarlU tekı:ı~ 

. ett • erınıı:ı de 2490 ı:ıumarı.lı lcanunun 2 ve 
Londrada, ha •alarda, denızde ve 3. maddele .. b!elc! ·kı 

k d b 
.
1 

k 
1 

, vesu .e r.!Uayye:ı run 
ara a utun ıngı ız uvet erının ba~- ve aaatte lcomıavo"• 1 c~3 ) ~ .... muracu.t ın. ., 10 

olup katı teminat mUdan 600 liradır. Pa- 20 eylUl 940 cuma g{l!!ll saat l& da Kaaınr' 
:cııtı l7-9-19W ça...,amba rtınti aut ıı de pqa.da buluı:ı!.?I deniz levazım etıı:ı aıısı• 
hava sat!l1 alma komisyonunda yapılacak • koın!!}'oı:ıu blı:ıaaında pazarlıkla ihaleli 
tır. İda.-1 ıartname, evsa! ve ntirnuneai her yapılacaktır. 

lıyabılecek bır taarruza mukabeleye 
amade olduklarına muttehit bir iman 
ve itımat hUkUm ailrmektedir. 

Bulgarlar 

Dobruca' da resmi 
daireleri tesellüm 

elmeğe baıladtlar 

U433 

Nümune ve şartnamesine göre 

4.000 çift çorap almarak 
Asbrl Fabrikalar Umum Müdiirliiiu 

Merlc~ Satın Alma Komrs;yonundın : 

güı:ı ötleden sonra komisyondan alınacillr ' 2 - İlk teminatı (2631) Ura olup §art• 
!ııtekllle!'iı:ı muayyeı:ı güı:ı ve saatte ka.tl na.'?le, p!An ve projeleri her güı:ı i§ ~ 
temiı:ıat ve kanuı:ıl be gelenyle birlikte ko- da.hl!iı:ıde mczkt\r komiayoı:ıdaı:ı (175) JCIJ• 
misyonda bu!urunaluı. ruı mukl!.blllı:ıde alıı:ıabllir. 

(15511) 15503 3 - Şartn ede ve 2490 sayılı kanw>d' Tahmin edlleı:ı bedell (11520) lira ola.n 
<iOOO çift çorap Aaker1 fabrikalar umum 
mUdUrltifü m'rkez aatıı:ı a.ıma komiıyoı:ıuıı- Bir mimar veya mühendis 
ca 2e 9.l9f0 Ptr§embe günU sa.at l• 80 da almaca.k 

zikredlleı:ı ıeraıtı ha.mil buluı:ıan isteklil,.. 
ri:n yukarıda yazılı gün ve ııaatte bu pY 
zarlıta iıtırAklerı llln oluı:ıur. 

(8836 15i05) 
açık eksiltme tle lhale e(Uiecektir. Şa.rtna • M. M. V~kileti Hava Sıtrn Alrr.a Ko· 

15716 

me paruız oluak ko~ond.an vermr. mısyonu...Car: • 
Taliplerin muukka.t teminat ollll Cllfl Me:-ııfon hava okul~da. istihdam edıl -
Ura ve 2490 numaralı karıunw:ı 2 ve a mad· mek u:e::e d:ploı:ah ve ::uhsaturneh b~r 
delertndeki VUl.lkle kom1ıyoncu olmadık • . b . :: ı.. d 1 k g .. ~.,lık ko" l-•• tomruguw :nı::nar veya ır ın~aat m\lllen ısı a ınıca • .... ı.ı_ ~-... 
la.rıı:ıa ve bu tıle allkadar tüccardan ol -

DEVLET ORMAN iŞ. 

duklı.nııa dair ticaret odaaı 'k 
1 1 

tı::. Devlet Ormııı işletmesi Bolu Revir ,( • 
Sofye, 13 a.a. - G~e .. al G.lkof un ıda· vesı u Ye Venlecek ı:eret bıre:n kanu.~una go:e ve m:rlıtınde;ı : 

m•zkQr gün ve saatte kom'•yona Ura aat f' es r..c!e ııvil bul~r maka:rJarrnr te:ı::sil e- lan ..., m e • varsa ıe;""1'i devlet hl=metle::i de hesap 1 - Bolu!'.:::. Karacasu mevkiıı:ıde isti 
ricn kon:ıııyo"lar hugı.in c~up Dobr-.ıeasr -t edılerek tıkdı: edilecektir. Ve bu ucret te mevcut 55E6 adet muadıli 3%3 M3 

CM81) 11\.&68 ııa rıre.rek rumen mt~amlıtı":ian devredı- ' ua:cl (2'60) !ırayı ıeçmıyecektır. desımetre mıktp kcknar to:nruğu açrk • 
l•rı da releri teıl m a.:nı1lı.rdır. 2.000 takım am l Talıplernı d·p'oma ve ruhıatr.ame ve t:rma ıle &atılacaktır. 
Devır anlaımuı muclbınce rumcn kıta • .• ç. 8.ŞIT (don. mecburi hızmetı bulunmadıgına daır rer.mi 2 - Tomrukların baş kesme pay 

lan cuma f;U!U çcl!ılecek ve bulga.r k:talarr gomlek) almacak 
1 
Vt$ıka tasdıklı 11ure~le::iyle geç~iş devlet , ct:t ve kabuklan ıoyulmu~ olup ha 

cumartesı gunu ı gale ba,lıyacaklardır h- Ask~r1 Fabrilcılır Umum Müı!ürlutu 1 hızmetı"le aıt ve ıon m.e?r.urıyetınden al · , buksuz orta kutur uze::inden alrnm 
ıral uç mcrhal .. d,. bu ayın scnucda ıbal e- Merkez Satın Alma Komısyonundın • 1 dığr maae veya ucret m:ktareı dı goster·r 3 - Tomrukları aıt ut: ıartnameı 
dılcc~kt r. B• tun rnım h .. rretlerın devrıne • res!?l.i vesıka ıuretırin ve hal!n dev1 et me- kara orman umum mu:iurlugunde •e 
m teali k teferruat e .. ırı. .. !l te bıt edılm•$-' 'rllhrr.Jı:ı edlleı:ı bedeli (2500' Ura olan 

1 mur:yetı~de mustahdem ue bu ye:den ay· bul A:ıka::ı, Bolu çevırge miidu-luklcr 
tır M~mıı a~ ve l IJOO tralctor de dahıl ol- 2000 takım çamqır (don, (Ö::nlekl Atıkerı rılmu•"lda mıhzur olr:-.ıdrğma daır resmi ve Bo!u'~a Devlet o:-man İfılctmc&ı r 
duğu haMe h• metlerın normal bır şekilde febrlkalar umum mUdtirlükU merku 111 - vesıkz.ı:ırn ve t•s.dıklı nu!uı cuzda-ı su·ctı- !m•rlııınde g~rulebilır. 
rtrt anını t .. mın ıçuı hududu ıeçme anını tın alma kom!!yonuı:ıca 26-9-1940 pel'fembe nın dılekçeye bzğlanarık en geç 30 eyl!il 4 - Tom:ukların muhammen bedel• ı 
ı,e J .. mekted r. gt.ıı:ıU saat l4ı de aç1k eksiltme ile ihale edı· 940 p&:a:tesı ak~amına kadar A .. .karı.'da t1ra 56 ku:ıııtur. 
Halkın daha ı mdıd•n a.b!.Ilcı matbuat lecektlr Şartname parasız oıaraı. komia Mılli Mudafaa Veklletı hava m!ısteıarlı- ~ - lsteklılerın ~ 7 5 muvakkat peY-' 

'1l n;~aıl erının de refı at edecegı bulgar yoı:ıdan erilir. Talıpleriı:ı rnuvdkat te.mı ğyna ıonderılm ı olması ve ya..'ıut bu veu- ı;esı ı1e 2719 940 r.ır.u saat 15 de Bo!U 
1 kıtaatrnı e k e be ccanla ıstikbale ha • na.t ola.:ı lô7 Ura 150l kuruı 've 2490 nu 1k ile b:rl:k~e bızzat muracazt c!wınıuı i- 1 kı revir merkezine muracaatları. (8668) 
zırl&nmakta oldutu bıldırıl.yor. lmualı kanunun 2 ve a maddelerindeki ve- lln olunur. (569!) 15713 15727 
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16 - 9. 1940. 

Ankara Lv. Amirliğı Sa. Al. 
Ko. na cönslcrilcn hariç askeri 

KITAAT iLANLARI -
Sığır eti nlınacak 

Bıiyukdero Tumen Saun Alma Komisyır 
llundan: 

fiunı:n lıtrllklerl 1ht1~~acatı için muhte
llr bol leı·d<'n tc. ltm C'dllmck ıııırtıyle cef "I ı IOüO ı ton aı~ıretl !{8palı zarf usully

• kafltıncye knuulmuııtıır. 
Bu 1l lıf hhld n bir ve) a muhtellf şahıs

lar l ırnfınd ın deruhtr edilmesine lmkl\n 
' rt' r . Etın brh r kilo unun muhammen 
fıy h ı 3~ kıırıııtıır. Fkıılltnı~ muamelesi 
Jfl <''-il J 940 p r rMb ı:-un ı ı:;aat on beşte 
iBUj ukdcrr l kele si ka ısın lak! tUmrn an
b;:ırında Uım n tın aJı:nn komisyonu huzu. 
tunda yapıl ktır. Şartnrı.mesını gbrmck 
Uzere her ı:tlln komi yona mUracaat edil
mek m mkund r. T tıp olanların muhrun
men fıyata ve> et mıktarı.ıuı. ı;örc. tutarının 
Ylb:de Hdl b çuktruı lbıır t teminat a.kçe
lC>riylt' b rllltlc t kllf m<'ktııplarını usulcn 
rııazrut olarak mezkQr ı;!lnde aaat on dör
de kadar komloı;> ona m"kbuz mukabilinde 
tesJım elmei"rf llı umu llAn olunur. 

(80i2 625~) 152(5 

Odun ve arpa alınacak 
Van As. Sııt1n Alma Komisyonundan: 
Odun ihtiyacı olan bir milyon qört >üz 

bin kilo meı1c odunu kapalı zarf u•u•ivle 
ınıuıakasay.a konmuştur. Muhammer bcdelı 
~1.000 liradır. Muvakkat•tı:'Ilir.atı 1575 :i
ra.Wr. Münakasa 23 9 940 pJzartesi gtinj 

ıaat 9,30 da Van !'ı.ı;~ eri satın alm:ı komis -
VOtıunda Yllpılac!!.ktır. Gene b!! carnizomın 
Yıllık ihtiyacı olan•975.000 kilo arpa 27' 
Afi g~ tarıhinden itıbaren yirmi gun 
llluddctle kapalı :r.arf usuliylc mfünakasay~ 
:onmu tur. Muhammen Mdcli SS 500 lirıı· 

ır. Muvakkat teminatı 4175 rra 50 kuruş
tkur .• Munakasa 23 9 940 tarihinde Van as-
erı &a 'ın 1 k . d 1 k D • a ma omııı:yonun a yapı aca tır. 

on Yüz seksen beş bin kilo arpa kapalı 
Urf ıısur ı . h ıy e munakasaya konmuştur. Mu· 
~mmen bedeli 33950 liradır. Muvakkat tc· 
~ nntı 2546 lira yirmi beş kuruştur. Müna
ı/~a 2419 940 salı giınU saat 10 da Van as

. eri &atın alma komisyonuwfa yapılacaktır. 
G~nc bu birlıgin yıllık ihtiyaçı olan dort 
Yuz kape.Jı zarf usuliyle mLl"ak~s:ıya kon
muştur. Muhammen bed;11 16S:l0 liradır. 
Munakase. 15 jl 940 çarşam';nı gıin;i saat ıo 
da Yapılacaktır. Altı yüı elli bin kilo meşe 
odun•1 lcP.palı "llrf usuliyl~ münakasaya ko
nulmuştur. Muhammen ,_,..,I! yirmi bir bin 
l'ilz Yirll)i beş liradır. Mc•ıdkknt teminatı 
bin beş yüz seksen dort lira 37 kuruştur. 
Munakasa 23 eylul 94-0 pazartesi günu sa-
at 14 de yapılacaktır. Yiıks~kova birliği • 
nin yıllık ihtiyacı olan v ı eli: beş bin ki
lo arpa kapalı :zarf usuliy1!' münakasaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 15 beş yü:z 
li:adır. Muvakkat teminatı bin ycili yliz 
bııı.. Yedi yüz altmıı iki lira elli kuruştur. 
Münakasa 23/cyl 1/940 salı gıinü saat 9,30 
da Yapılacaktır. (5446) 1S418 

Buğday alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 9000 ton buı;daym kapalı zarfla 

2/cyl0.1/940 gilnti saat 17 de ihalesinin ya -
J>ılacağı ilan cdilmiı ise de belli gı.in ve sa
atte isteklisi ı;ıkmadığından ıiçiıncii ihalesi 
•Ynı evuf v~ ııerııit dairesinde 23 9/940..ıü
llti aaat 17 de :rapıle.caktır. 

2 - Buğday 8fütmcsinin muhamm!'n be
deli 157, 500 lira olup ilk tc"'inatı 9125 li
radır. 

3 - Evsaf ve &craitini görmek istiyenler 
her gün iş saaflerindc isteklilerin de belli 
lün ve saatten en az bir 111111t evel teminat 
llıektuplariyle vesikalarını Edirne sanayi 
lrışlasmdaki ııatın alma komisyonuna ver -
lhıı veya poıta ile röndermiı olmaları. 

(5432) 1S426 

Kuru ot alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko.dan : 
Bin )1lz ton kuru ot kapalı zarfla alına

talttır. İhalesi 26·9-1940 Pcr§cmbe gUnU ııa
lt 12 de Edirne eski MU1'lrlyct dairesinde 
8a.tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
bı.iıı edilen tutan 66000 ve teminatı 4950 
liradır. Evsil! ve oartnamcııı he.r gtln ko -
tııisyonda görU!eblllr. İ8tek111erln söztı ge
len ~nde ihııle ııaatındım en gee bir saat 
11\oeı teklif mektuplarının komlısyona veril -
ttııe olması. 

(5496) 154i9 

2 Pavyon yaptırılacak 
E:s1cişebz'r As. S11. Al. Ko.dan : 
'.tııkJoehlr garnizonunda iki adet er pav -

>ottu J~ı kapalı zarf usullyle ekalltme -
'
1 

27 - eylUl - 1940 cuma gUnU saat 16 da 
~l§ehlr As eatın atma komll!yonunda. ya
~acakur. Keşi!, !.cnnl ~artnf\me, eksiltme 
11.rtııaınesl komisyonda görlllllr. 
l<e§if bedeli 53591 lira 78 kuru§tur. Mu

"•kkat teminatı 3929 lira 59 kuru§tur. İs -
le.1tıııcr kanunda yı:ızılı ve lrı,~aat olacak kı-
1.aııa:ı alacakları vesaik ve teminat makbuz 
la.tını ha\•I tckllt mektuplarını belli ı-Un 

• "e ıaat ~5 c kadar komisyon ba§kanlığtna 
)erıniı olacaklardır. 15531 

Un çuvalı alınacak 
!:rzurum Lv. Amirliği Sı. Al. Ko. dan: 

ı~1 - :Un koymak tlzl're k(lpalı zarf usu· 
le 40 bin adet yeni un ı:uvalı ııatın atına

cllktır, 

lt 
2 

- Toplu tutarı 32 bin lira ilk teminatı 
llO lir dır 
~ - EkslltmC31 30. cylul 940 pazartesi 
lll U aaat 11 de Erzurum satın alma ko
:Yoııunda yapılacaktır. 

... - Evııat ve ş:ırtnamesl komisyonda 
"'ln\ 

~ c ıttur. ll r vakit görlllcblllr. 
l - İsteklilerin mektuplarını ihale aaa
~ tııl il bir ııa t evci komJııyona teslim et-

tlett. !5;.ı72) 15561 

t ömür alınacak 
~ı· 
~1

1 ı f· Sa. Al. K.o. da~ ~ 
tt izıı; garni;:onu ıhtıyacı ıçın 700 ton 
~ lttpozc taıs kornuru kapalı zarfla eksilt· 
,tYe konrnu tur. Tutan 16940 lira ve ilk 
ı~ l\atı 1270 lira 50 kuruştur. lhalesi 
tııı 11 

1140 cumartesi ıtunu saat. 10 da As. sa· 
iti) llnıa komisyonunda yapılacaktır. Ta§ 
t~llrunc ait şartname ve evsaf As. satın 
l, koınısyonunda ve Anbra, htanbul 
d, · 1ınirlikleri satıh alma komisyonların • 
•tı torıilcbilir. isteklilerin belli gün ve sa
tıı tıı bir saat evel teklif mektuplarını ko
!:ıı.i.,)oıı ba kanlıftna vcrmış veya göndcr-

<ılınaları, (SS74) 15563 

ULUS 

ZlRAAT VEKALETi ve • 
saıre alınacak Mu~telif yiyecel< 

Beykoz Askeri Satın Almı Komİ$yOnundan : Seyyar koruma ve tedavi 
banyosu ahnacalc 

Znaat Yeki/etinden : 
Eksiltme ';I'arihl Muhammen Tu. 

% Saat Gün Lira .J 

10 . Cuma 20/9/940 24)SO 
10.30 .. .. .. .. 20000 
11 .. .. .. .. 22720 
11.30 .. .. " .. 21QOOO 
10 

" 
21/9/940 4560 

10.30 
" '" .. 1520 

11 Pazart, 23/9/940 5270 
11.30 .. ,. " " 

11100 
ıs 

" il H " 
15000 

15.30 •• u " " 
15000 

10 Salr 24/9/940 65000 
10.30 

" .. " .. U4000 
11 .. H '' " 64-000 
11.30 

" "" " 12600 
10 Carpn. 25/9/940 6300 
10.30 .. ,, " .. 17760 
11 H " 

.. 3955 
ıuo " "" " 77SO 
10 'Perşen. 26/91940 32000 
10.30 " " u •• 9450 
11 

" ,. " .. 4950 
11.30 " 

9300 
11 Cuma 27/9/940 62SOO 

Muv. Te. Mikun 
Lira Kr. Kilo 
1811 2S 115000 
1500 40000 
1704 50 71000 

15750 600000 
342 57000 
114 38000 
395 25 8SOO 

1272 50 45000 
112S 100000 
1125 100000 
4875 1000000 
9300 2000000 
.ısoo 1600000 

945 60000 
472 50 30000 

1392 48000 
297 38 61000 
581 2S 3ıooo 

2400 . ' 1600000 
?08 75 420000 
371 7S 33000 
697 so 62000 

4687 50 50000 

Erzakın cinsi 

Kunı fasulya 
Koyun eti 
Pirinç 
Sığır eti 
Patates 
Sota.n 
z. yağı 
Sabun 
SUt 
Yoğurt 

Arpa 
Kuru ot 
Saman 
Gaz 
Kuru üzüm 
Şeker 
Yemek tuzu 
Makama 
Meşe 'l1e çam odunu 
Gurgen odunu 
Mercimek 
Nohut 
Sade yağı 

Zlrıınt V ckflletl veteriner !§kırt umum 
mUdi.lrlüğtl ihtiyacı lçln -35-- adet seyyar 
koruma ve tedavi banyosu açık ekıılltme 
usuliyle l!atın ahnncııktır. 

Eksiltme 26·9-1940 tarihine mllsadlf per
§embe gU.nU eaat 15 de Ziraat vekAletl hl -
nası lqtndo toplan'lcnlt satın alma komla -
yonunda yapılacaktır. 
Banyoların beherinin muhammen bedeli 

145 lira umumunun fiyatı Mi5 lira ve mu· 
valtkat teminat miktarı 380 lira 63 kuru§ -
tur. 

Banyolara alt ııartname ve plM levazım 
mUdllrIUtundc mevcut olup parasız olarak 
verlllr. 

(5288) 16313 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Mobilya alınacak 
Münakalat Veklıletinden: 

1 - Yukarda cıns ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf usuliyle Bcykoz'da 

1 - 30/ 9 940 pazartesi günü aaat (15) 
de V ckalet levazım müdürlüsü ekııiltme 
komisyonunda ceman (13260) lira muham
men bedelli (140) parça muhtelif mobilya
nın kapalı zarf usuliylc eksiltmesi yapıla
caktır. Halkcvinrle As. Satın alma liomisyonunda iha\csi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (994) lira (50) 
kuru,tur. Eksiltme evrakı ve teferruatı le
vazım muduı:lugundcn parasız verilir. 

2 - Teklif me!Ctupları ihaleden bir saat eve! komisyona verilmi11 olacaktır. 
3 - Şartnameyi gormek istiycnler her gün Boykoz'da Halkcvindc veya 40. ıncı ilkokulda 

\ 
asker[ sntın alma komisyonuna 

muracaııtları. (5314) (15297) 
3 - İsteklilerin kanuna gi)re veı>aik ve 

teklif mektuplarının en geç 30/9/9~0 pa -
zartcsi gunu saat (14) de kadar komisyo-Sığır eti alınac~k 

1zmit As. Satın Alma Ko. dan: 
J22.000 kilo ıııi:ıreti karıtlı zarf eksilt

meı;ıyle satın alınııc..ıktır, İlk kapalı zarf 
eksiltme pazarlıı;ı 30. 9. 940 gunu saat 15 
de As. satın alma komisyonunda yapıla

ı:aktır. Sıı;ıretinin beher kilosu için tah
min edilen fiyat 30 kuru~ olup tutan 
S7600 lira muvakkat teminatı '432 liradır. 
lstekliler her gün Ankııra, Eskişehir, İs· 

tanhul ve askeri llRtın alma komisyonun
da şartnameyi görebilirler. lsteklilcrin 
belli giin ve s!atindc.n bir uat evci ihtiva 
eden kapalı za,rflarını a~kcri satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(5619) 15537 

Odun ahnacak 
Kars As. Satm Alma Ko. dan: 
Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı iki ku

ruş elli santim olan 700.000 kilo odun ka
palı 1arfla alınacaktır, İlk teminatı 1313 
lira olup ihalesi 29. 9. 940 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. Münakasaya gireceklerin 
teklif mcktupll\rını ihale saatinden en az 
bir saat evci Kars A,.. Sa. Al. komisyonu-
na \'ermeleri. (5615) 15589 

Ranza yaptırılacak 
lstanhul Lv. Amir/ili Sı. Al. Ko. Rs. den 
1 - Depo ran?.ası pazarlıkla eksiltmesi 

17/9/940 aaat 15.30 da Ankara Lv. lmirliıı;i 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen kesif bedeli 1321 lira 4 
kuruştur. Kat[ teminatı ı98 lira 16 kuru, -
tur. Keşif ve ~artnamcsi komisyonda görü-
llir. (5651) 15626 

Tevhit semeri alına~ak 
Kayseri As. Sa, Al. Ko.dan : 

)Je)ler ~~ini' tahµHıa, ~öflen fiyat 2:ı-OO 

kuru,tan maa baolık 3706 adet tevhit ııeme
rl pıu:arJıkla alınacaktır. Mıtıhammen bedeli 
92650 lira olup kaU tem\ııatı 13997 liri\ 50 
Jcuru"tur. İhalesi 18·9-1940 çarşıµnba günU 
ııallt 15 de yapılacaktır, Şartnamesi 1ııtan -
bul, Ankara LV. Aml,rllklerl ve Kayııerl 

askeri aatın alma komlııyonlıı.rında görUle
blllr. İetckll1erln kanunun ikinci ve l,lçiln
cU mıı.dcl«:lerJnde yazılı veııalk ve lemlnatıa 
birlikte belli glln ve aaatte komlııyon!l mU
racaatlıırı. (5681) 15651 

Buğday alınacak 
lzmir Lv. Amirliği S11, Al. Ko. dan : 
SOO ton buğday pazarlıkla aatın alınacak

tır. Pazarlık 17 ey!Gl 940 salı günü saat 16 
da kı~lada İzmir LT. lmirligi satın alma 
komisyonunda yapılaeaktır. Tahmin edilen 
tutarı 387SO liradır. Teminatı muvakkate 
akçesi 2907 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda rörülebilir. lııteklileri ticaret 0-

dıı.srnda kayıtlı olduklarına dair vesika 
ıröstermek mecburiyetindedirler. Pazarlı
ğa htiri.k edecekler kanuni vesikaları ve 
teminatı muvaklratelcriyle birlikte ihale 
saatinden evci komisyona müracaatleri • 

(5715) 15690 

Buğday alınacak 
lr.mir Lv. Amirlili S11. Al. Ko. dan : 
440 ton buğday pazarlıkla şatın alınacak

tır. Pazulık 17 ey!Cıl 1940 salı rünil sa.at 
16.30 dır, 1zmir'de kışlada İzmir Lv. &.mir
liği ııatrn alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı 3-4.100 liradır. Temi -
natı muvaklı:ate alı:çeıi 2556 liradır. Şartna
mesi her rün komisyonda görülebilir. İıı
te}dilerin ticaret odasında kayıtlı oldukla
rına dair vesika ıröıtermek mecburiyetin
dedirler. Pazarlığa i~tirik edecekler kanu
ni vesikaları ve teminatı muvakkatelerly
le birlikte ihale saııtinden eve! komisyona 
müracaatları. (5716) 15691 

Buğday alınacak 
Jzmir Lv. Amirlili Sı. AI. Ko. R$. d~n: 
Be$ yüz ton buğday pazarlıkla satın alt

nacaktır. Pazarlık 17/9/94-0 salı günü saat 
ıS,30 da hmir'dc kı$lada İzmir Lv. lrnirli
ği satın alma lı:omısyonunda yapılacaktır. 
tahmin eılilen tutarı 38750 liradır. Temina
tı muvakkatc akçesi 2907 liradır. Şartna -
mesi her gün komisyonda rörıilür. İstekli
ler ticaret odasında kayıtlı olduklarına da
ir vesika gostcrmek mec.buriyetindedirler. 
Pazarlığa iştirik edecekler kanuni ves.lka
ları ve teminatı muvakkateleriyle birlikt~ 
ihale saatinden evci komisyona !1'üracaat -
!arı. (5717) 156?2 

Buğday alınacak 
lzmir Lv. Amirliği S11. Al. Ko. d;ı.n: 
500 ton buğday pazarlıkla satın .~ı~~ll -

.cnktır~ Paıarlılc 17/cyiül/940 ıalı gunu ~a
at ıs de İzmir'de kıılıda 1.zmir Lv. lmır
liği satın alma kotniıyonunda yapılacaktı~. 
Tahmin cdi)cn tutarı 38750 liradır. Tcm·
natı muvakkate akçesi 2907 lirnt!ır Şart
namesi her giin koroi,yonda f,ÖrÜ eb·ı•~. İs· 
tekliler ticaret odası!:uh ıcavıtlı oldukları
na dair vesika ıösterroeic r:-!'cburiyetindc • 
dirler. Pau,rlıia iıtirak edece~ler kan~ni 
vesikaları ile teminatı muvakkateler,l ıle 
komisyona ıclmeleri. (5720) 1S695 

n':\ vermeleri lazımdır. (S462) 15S41 
Sarı Vaketa alınacak \ Etfaiye amiri aranıyor 

Tophane Lv. Am. Sa. Al. Ko. dan : Çanktrı Bclcdiyesınden : 
On bin kilo kadar s;ırı vakete ahnac.ak- Çankırı belrdlycslnllı elli Ura UcrC'tll lt-

A. LEVAZIM AMIRLICI tır. Pazarlık • eksilt.mesi 19/ 9 940 perşem- fıı.lye Amırlic1'1 mtinhaldır. Talip bulunanla
bc gunü saat 15 de Tophanede İst. Lv. rın evrakı mU b!telcrl;>lc 19. 9. 010 tarlhi
Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin ne mlliıadıf p r C'mbe gUnUne kadar milra-
bedcli otu:ı .bin liradır. 1steklilcı in belli cauarı nan olunur. Buğday öğütülecek 

~"2 Ankara Lv. Amirliği Sa. AI. Ko. dan: 
saatte komisyona gelmeleri. (5710) 15719 (4433/ 55v'..l) lü ., 1 - 4814 ton buı;day ö~titmesi kapalı 

Vaketa alınacak Yol yaptırılacak zarfla eksiltmesi 23. 9. 940 saat ıs de An-
Tophanc Lv. Am. Sa. Al. Ko. dan : lstanbul Bclcdıycsındcn: kara Lv. amirligi ısatın alma komisyonun-

8944 kilq kadar vakete alınacaktır. Pa- Y.~dirnekıırıı - Rami ııos<'LI ile Otakçılar ı da yapılacaktır. 
zarlıkla eksiltmesi 19/9/940 perşembe gü- ve Bylı.p arasındaki yolun parke kaldı- 2 - Muhammen bedeli 72210 lira ilk tc
nii saat l4.5 da, Tophane Lv. aıpirliği Sa. rım, duvar ve saire ln :ıatı kapalı zarf tt· minatı 4860 lira SO kunılitur. Şartnamesi 
Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin kanunt auliyle eksiltmeye konulmu tur. Kc~lf be- komisyondan 362 kuruş mukabilinde alı
vcsikj!.lariyle belli saatte Ko. na gelme- deli 20055 lira 13 kuru;, ve llk teminatı nır. İçinde kanuni Ticaret Odası vesikası 
leri. Tahmin bedeli 26,161 lira 20 kuruştur. 2119 lira 13 kuruştur. .Mukavele, eksilt- da bulunan kanuna uygun teklif mcktupla-

(5721) 15720 mc, bayındırlık 1 lcrl senet, hususi ve rı 14 de kadar kabul olunur. 

Amerikan bezi alınacak fenni şartnameleri proje ke,ıf hUIM:ı.sly- ı (5303) 1S31S 
"{" le buna mUtcfcrrl dıt;- r evrak 145 kurı.ııı 

Çorlu As. Sa. Al. Ko. dan : mukabilinde fen ışlcrf m ldilrl!lğilndrn ve- , -------·---... ---'!'"'9--
1 - İntihap e.Qilen numuneleri Uzerin- rilecektlr. İhale 1• lO. !!40 salı gilnU saat HARTA G. DlREKTÖRLÜGÜ 

de teklif edilen liyatlar yüksek göriıldü- lli tc dnlml encümende yapılacaktır. Ta-
ğıindcn 60.000 metre çamaşırlık amerikan liplcrln ilk teminat makbuz veya mektup- F otin alrnacak 
bezinin pazarlık glinu 19/ 9 940 pereembe ları ihnlc tarihinden eeklz gUn evci fen Harita Geael l)ırektörlü8ünden : 
günü saat 15 şe bırakılmıştır. i 1 ~· müd!lr!U~lnc mlıracııatıa alacakları ı 1 - Harta kıtBl!ı eratı ihtiyacı için 1200 

2 - Muhurlu nümunelcr Çorlu Sa. Al. 11 c ı çlf't fotln 24°Q l!nyılı kanunun 46 ınc:ı uıad-
!ennl eJıllyet ve 010 yılınıı alt ticaret o- desinin !iL fıln-asına tevfikan pazarlıkla 

Ko. dır. daııı vcslkalarlylc 2100 numaralı kanunun ıılınncal•tır. 
3 - Puarlık gı.i.niinde taliplerin tüccari taı·ira.tı ;Çevresinde hazırlıyacakJo.rı teklif 2 - rıu:arlık J,7-9-1940 eıılı gllnU 11a~t 

vc5İkalariyle birlikte ilk tcminatlarınr ge- nıcktıınıarını ihale .f?UııU aıuıt 14 c kadar ıo da Ankar;ı Cebeci Harta Gn. Ork. llik 
tirmeleri. (5728) 15721 d 1 1 ncilınene vermeleri ıtu:ımdır. binasında satın aJmıı komisyonunda yapı • 

a m e laC'aktır. 
K<isele a.lfnaciij(, (85M/55t1S) 16708 3 _ li'oUnlcrln muhammen fiyatı yedi 

Tophane Lv, Am. Sif. 41. Ko. dan : Atelye intaatı yilz on bC:ş kuruş, muvakkat teminatı tu -
6000 kilo sarı ııabunlu köııelenin pazar- tarı 643 lırn 50 kuruştur. 

!ıkla eksiltmesi 19/91940 perşembe ıünü lforsa Nalra Mudurlucunden 4 - İııtekl!lerln ya.zıh hiln ve 11aatte te
l _ Bursa ı;anat okulunda yapılaeak mlnatıarıyle beraber lcomlsyona J;"elmeleri. 

saat 14.45 de Tophanede Lv, iın. Sa. Al. (5383) 15360 
29357 lira 51 kuruş ke3if bedelli tesviye Ko. yapıl,aca.l~tır. Tahmin be9eli 19,200 

liradır. hteklil~rin ,kanuni yesikalariyle alöl,Yeleri inşa.atı kapalı zarf usuliylc ek
siltmeye konulmuştur. belli 113attc komisyona gelmeleri. ASKERLİK 1ŞLER1 

2 - Eksiltme 1/101940 pazartesi gün!i 
(.5

729> 15722 saat 16 da Buna nafıa mlid!irl!i&!i ekıılt
Şubeye davet 

ANKARA Bl-:LEDlYESI 

Anka.r1' Bclediye~inden : 
1 - Otobüs idareşi için 11 kalemde 1500 

kHo muhtelif renkte boya p~zarlıkla alı-
nacaktır. 

2 - M.ııhammeıı bedeli 4600 liradır. 
3 - Tmıinat 690 liradır. 
4 - Şartnamesini rörmek iatiycnlerin 

her gün enclimen kalemine ve isteklilerin 
de .20/9/940 salı glinU ıaat 10,30 da be~
diye encümenine müracaatları. (5703) 15715 

Y1LAYETLER 

Su projesi yaptırılacak 
Tosya Belediyesinden : 
Tosya kasabası su projesi tanzimi 

işinin 28. 8. 940 tarihinde 'kapalı zarf
la yapılan eksiltmesine talip çıkmadı
gından 25 eylül 940 sar_şamba günü 
saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muhaaunen bedeli 3000 lira olup 
kati teminatı 450 liradır. 

Şartnamesi Belediyede ve Dahiliye 
Vekaleti Belediyeler İmar. heyeti fen 
şefliğinden istenebilir. 

İsteklilerin evelce ila edilen vesi -
kalarla ve teminatla birlikte belli gün 
ve saatte Belediye encümeninde ha • 
zır bulunmaları ilan olunur. 15354 

Tuz nakliyatı . 
Konya lnhisarlar B11şmüdurlüğünden : 
l - Yavoıı.n tuzlasınd11n SarayonU inhn -

arlar idaresine (iki bin) ton tuzun çuva.1-
ara doldurma ve nakli (10) gUn müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tuzun muhammen nakliye Ucretl 
yirmi bCJ bin ve muvakkat teminat akçesi 
bin .sekiz yllz yctıplı beş llrlldır. 

3 - İhale li ey!Ul 1940 ııalı günU aat 
o~ be11te Konya baenıildUrlüğiindeki ko • 
mlııyonca umum mUdUrlliğiln kabulüne ta -
llkım muvakkaten yapılır. 

-i - !'{akliyat şartnamesi Konya. Anka
ra, KQçhllfU', Cihanbeyli idarelerinde her 
gtin görlllebllir. 

(6508) 

Doktor aranıyor 
C~nkırı Belecliye~inden : 

15499 

Elll lira asU ma.B§lı belediyemiz doktor
hıP:u mUnhaldir, Taliplerin lnhaları yapıl
mak Uıere evrakı mUsbltclerlyle ;J.9. 9. 940 
Ta. kadar belediyemize nıüracae.tları veya 
e\Takı mllııblt~lcrlnl göndermeleri llAn olu· 
nur. (8{32/5558) 1~5~1 

Bir zabıta müdürü aranıyor 
Urlı Belediyesinden: 
Aylık 75 lira ücretli belediyemiz zabı

ta mü~ürlüğü açıktır. Aııgarl orta mektep 
mezunu olmak ve askerliğini yıumı, tu. 
lunmak şarttır. Taliplerin evrakı müsbi
te ve fotoğraflariyle birlikte Urfa beledi-
7e riyasetine müracaatları ilin olunur. 

(~597) 15610 

me komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Bu i~e ait evrak ıunlardır: 
Proje, vahit fiyat lisl~si, meıo;ahıı cetveli, 

keşif, eksiltme ve bayındırlık işleri genci 
~artnamcsi mukavele projesidir. 'I'nliplcr 
bu evrakı nafıa miidiirlufunde tetkik ede
ceklerdir. 

-4- - Taliplerin milnakasaya i§tirak ede· 
bilmeleri için 2201 lira 81 kuruş muvak -
kat teminat yatırmaları ilandan sonra bu i
iİ y,apmrya ehliyetli oldu,klarına dair vila
yet. makamından vesika almaları, 940 scne
siM ait ticaret odasına kaydolduguna dair 
vesika göstermeleri ilçuncü maddede yazı
lı eksiltme evrakını gorüp kabul ettiklerine 
dair imzalıımaları, usulü veçhile hazrrlıya
eakları zarfları ikinci maddede yazılı ek -
ıiltmc saatinden bir saat evci komisyon 
reisliğine im,za mukabilinde vermeleri ve 
2490 sayılı kanunun huktimlerine uygun o
larak hareket etmeleri 11.zımdır. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul 
edilmez. (86S7) ı5726 

Yol inşaatı 
!zmir Turistık Yollan Mıntaka Mü

dürlıiğünden: 
J2, 9. 940 tarihinde ihale edilmek. üzere 

pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkarılmı.ş 
olsa mukavelesi fcshedilmi.ş turistık yol
lar i~aat bakiyesinden - 272567 - /ıra 
94 kuruş keşıf bedeli Arapçı - Selçuk yo
lu inşaatzna teklif cdılen şartlar uygun 
göriilmcdiğinden pazarlık on gün müddet
le uzatılmıştır. 

Taliplerin 23 eylul 940 pazartesi günü 
saat 11 de lzmir vilayet daimi encümenine 
miiracaatla11. 15730 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Don yağı alınaca1< . 
D. D. "Yol/an Satm Alına Komısyonun-

dan : 
A!;ık eksiltmesi 10.9.1940 ıalı günii saat 

ıs qe yapıJacacı ilan edilen 2500 lira mu
hammen bedelli S ton don yagına, eksilt
me gunü t~klıf edilen fıyat haddı 15.yıkın
da ıorülmediginden, mevzuubahis açık ek
siltmenin on gün temdit edilerek 20.9.1940 
cuma gunu saat ıs de Anknrada idare bi
nasında yapılacafı ilan olunur. (5565) 

1S704 

Petrol alınacak 
D. D. Yolları Satın .Alma Komisyonun-

dan: 
Muhammen bedeli 58650 lira oları 300 ton 

petrol 1/10/ 940 &alı güniı ıo;aat 15 de kapalı 
ud usulü ile Ankara'da idare binasında 

Ankar;ı. Yerlı Askerlık Şube$İnden : 
Ankara Hukuk Faktlltcslnln {737 nu • 

nınrıı.sında talebe yedek levazım Astcğ' -
men Rl!nt Oğ. Rc;ıat Yıldırım verdiği 

ıı.drcste bulunamamıştır. Mmnalleyh!n An
kara yerli askerlik şubesine milracaatı. 

(5684) 15658 

Şubeye davet 
,Ankara Yerli Askerlik Şubesinden : 
Yedek ııUvari Aste~en 820 11 Bur1ah 

Şakir oglu İhsıın Mazlum Fcraizci (48875) 
vcrdlt,:1 adreste bulunamamıııtır. MumaJ • 
lcyhln acele Ankara yerli aııkcrllk "ubesl
ne mUrncaatı. (5686) 15659 

ANKARA V ALILlCI 

Sose yaptırılacak 
Ankara Vilıliğinden : 
Ankara - J{ırnchlr yolunun 103+000-

114 t 500 .zlncl Jdloınetrelcrl arnı:ında. yapı
lacak IJOSe ve sınat lmaH\l inşa.atı 23-9-l!l40 
pıı.zartcsl günll saat l 5.30 da vllllyet daimi 
encllmcmlndc lhıı.Iosl yııpılmak llzcre kapalı 
zarf usullylc eksiltmeye komılnwııtur. 

Kc.lf bedcll (67361) lira (34.) kur1.1&1 olup 
bunun (37361) lira (34) kunışu rn40 malt 
yılı bütçesinden ve mtitcbakl (30000) lira
sı 1941 mali yılı bUtçcslndcn ödenrccktlr. 

Muvakkat tcmlnııt (4618) lira (07) ku -
ru tur. 

İstı;klllerln t<'kllf mektuplarını ticar.ı:-t o
dası vcsıkalarlyle teminat mektup veya 
malı:buzlıırını ve ihale tarihinden en az f8) 
ı:-un evci vlltı):ete ınt da ile mUrRc:.aat ede
rek bu iş iı;in aalcaklan fenni t:hllyct vesi
kasını hamilen ııözU ger.en gf.lndc ııata 14.30 
a !tadar daimi encümen rclellğine vermele
ri. 

Bu işe alt keşif e\Takını her gUn Nafıa 
müdilrlliğllnde ı:-örcblleccklcrl. 

(5289) 

Şose yaptırılacak 
Ankara Vfüliğjnden : 

15279 

Ankara - Kırşehir yolunun 13+100--17 
+ 700 zlnai kilometreleri l\raf!Jnda yapıla -
cak .ı;osa ve ııın:ıl imalat inşaatı .23-~-J 9~0 
pazarteııi ı:;-Unll anat 15 30 da vUAyet daimt 
encumcnlndo ihalesi yapılmak llzere ka -
palı zarf ıı ullylc eksllt:ıııcye konuımu§t.ur. 

Kc lf bedeli (65020) Ura {19) kunıı olup 
bunun (01020) lira (l!l) kuru;Ju l9ıt.O mall 
yılı blitçesiqdcn ve ~Utebakl "34000" lira
sı 1941 mail yılı bUtçcslnden ödenecektir. 
:Muvalfüat teminatı (4501) lira (01) ku -
ruııtur. 

Istcklllerln teklif mclı:tuplarıııı, ticaret 
odası vcslkaslylc teminat mektup veya..mak 
buzlarını ve ihale tar'lhlndcn en az (8) giln 
evci vıı. yete istida ile mUracaat ederek bu 
iş için alacakları fenni ehliyet vesikasını 
hamilen ııözll gcç-<'n gUnde ısaat ~l4~0) a 
kadar dalml encümen rı;:lııllğlne vermeleri. 

Bu işe ait kPşlf evrnkını her gtin nafıa 
mlidUrlliğUndc görcbilcccklcrl. 

(529) 

Yulaf alınacak-
15!?80 

utın alınacaktır. Ankara V81ilifhıdcn : 
Bu işe girme' istiyenlerin (4182,50) dôrt VilAyct damızlık a>ll'ır deposu hayvana-

bin yüz seksen iki lıra elli kuru3luk mu - tının bir senelik lhtlyncı için mubayaa olu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve- nacak (30) bin kilo yulaf 30-0-19(0 pazar
şilfaları ve tekliflerini aynı gun saat 14 e tc:ıl ı;l)nü saat 15.30 da vllAyet daimi en -
kadar komisyon reislii;ine vermeleri la - ciımcnlnde ihalesi yapılacapndan istekli -
zımdır. Ierin §artnameyi görmek tizere her gUıı 
Şartnameler (290) kur;ıa Ankara ve Hay. 1 ilAyet vcterinC'r dlrcktör!Uğune mUracaat-

darpa!\a veznelerinde satılmakt4dır. ı arı HAD olunur. 
(5S69) 1570S (~17) 1~507 

-- --
lKTlSAT VEKAI:ETI 

El dokuma tezgahı yaptırı)A.ca.k 
lktısat Vekaletınden: 

l - Vekfiletimizce yaptı.rılacak 
3000 adet el dokuma tezgahı ·k.:ı.p~ı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - 3000 adet tezgahın tahmin edi· 
len bedeli 57000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 4275 lira • 
dır • 

4 - Tezgahlar, imalat yerinde tea
lim edilecektir. 

5 - İhale 20 eylül cuma günü aa • 
at"l5,, de Ankarada İktisat Vekate • 
tinde müteşekkil komisyonda yapıla• 
caktır. Taliplerin mezkfir gün ve aa • 
ata kadar teminatlarını yatırmaları ve 
2490 sayılı kanunun 32 in maddesi mu 
cibince tanzim edecekleri zarfları ek
siltme saatinden bir saat eve1ine ka • 
dar komisyona tevdi etmeleri lazım• 
dır. 

6 - Bu hususa müteallik §artname
ler, İktisat Vekaleti Sanayi Umum 
müdürlUğü Küçük sanatlar ıubesin • 
den temin edilecektir. (5215) 15237 

NAFIA VEKALETi 

Demir dolap alınacak 
Nallı Veklletinden : 
23-9-19•0 pazartcal gUı:ı.U saat 11 de An• 

karada Nafıa vckAletl binası içinde malze. 
me müdUrlllğU odasında toplanan ekalltme 
kon:ılayonutıda 4.000 lira ,muhammen bedelll 
25 adet Rcmlngton Rand t1pl veya aynı 
evsafta. dbrt gözlü .demtr dolabın kapalı 
zarf usullyle ekelltmesi yapılacaktµ'. 

Ekalltme ııartnamesl ve teferruatı mal -
zeme mUdi.lrlUğlinden parasız olarak alı~ 
blllr. 

;ııuvakkat teminat 300 liradır. 
:tstoklllmn tekli! mektuplarını muvak • 

kat tem1,nat ıve ıartnameelnde ya.zıh vesaik 
ile birlikte aynı gUn saat 10 a kadar ko -
misyona makbuz mukabilinde vermeleri 14-
zımdır. 

(5326) 

Yapı iJleri ilanı 
Nafıa Veld.letinden : 

15320 

1 - Eksiltmeye konulan lı: Ankara gen~ 
lik parkına filitre l&tasyonundan au isaleal 
işidir, 

Keıif bedeli 163152 lira 60 kuruştur. 
2 - Eksiltme 27/9/940 cuma günU ıaat 

ı6 da Naha Vekaleti yapı ve .imar iıleri 
eksiltme komisyonu oduında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme partnamesi ve buna müto
f erri evrak (8) sekiz lira (16) on altı lcU
ruı bedel mukabilinde yapı ve imar iılert 
reisliğinden alınabilir. 

4 - Bu iı iı;in lazım olan fqnt borul-! 
halen Karabük demir ve çelik fabrikaların
da Vekalet namına imal edilmektedir. 

5 - Bu iı;c girmek iı;in isteklileri.a 
(9407) aolcuz bin dört yüz yedi lira (63) 
altmıı üç kuruşluk 111uvakka.,t t~n&t ver • 
mcleri ve Nafıa Vekaletinden ):ıu lıe gire• 
bileccklerine dair alınmış ehliyet T~sflta11 
ibraz etmeleri lazımdır. Bu vesika eksilt· 
n;ıenin yapılacağı gunden en u ıek'iz ~D 
evci iıteklilerin bir fıtida i~e Jıafıa Vek~
~ctine mü.raca,atları Te ıfilckı;clerlne 1m tıe 
benzer bir iı nptıklarına dair iıi yaptıraıa 
jdarelerden alınmış vesika raptetmelcrl 
muktazidir. Bu mtiddet zarfınd' vesika ~ 
lebiı:ıde bulunmıyanlar ekailtme,oe gireıht. 
ycceklerdir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını Uıale 
ıünü olan 27/ 9 940 cuma ıünü saat on be. 
ıe kadar eksiltme komisyonu reisliğine 

makbuz mukalıilın.de vermeler1 1uı~r. 
,Poııtada olacak lecikmcler kabul edil • 

mez. (5428) 15S40 

Ç~dır bezi alınacak 
Haltı Vekiletindt:n: 
28191940 cumartesi g\inü ıut 11 de ~ 

karada niı.Iıa vekiletl binası içlnde mil% .. 
me müdürlu;u odasında toplan~n malzeme 
eltsiltırıe komisyonunda (4228,64) Ura mıa
hammen 'bedelli 3952 metre yerli çadır be
zinin kapah zarf usulü ile eksiltmesi yapı· 
lacaktır. 

Eksiltme şartnıJmesi ve teferruatı bcdeı. 
siz olarak malzeme mUdilrlii'tÜnden alma• 
bilir. 

Muvakkat teminat (317) Uç. yU:r on yedi 
lira (15) kuru~tur. 

1steklilcrin teklif mektuplannı muvak
kat teminat ve ıartnamcsinde yazrlı vesaik 
ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar me ... 
kUr komisyona makbuz mukabilinde ver • 
meleri llzımdır. 

(5556) 15580 

Yapı ve imar itleri ilam 
Nallı Vekil etinden : 
1. Eksiltmeye konulan iı: Ankara t .. 

mctpaıa kız enstitüsu binası tamiratı iıi· 
dir. Keşif bedeli 7029 lira 40 kuruştur. 

'2. Eksiltme 2.10.1940 ı;arşam.ba a;ittti ıa
at 16 aa nafıa vckileti yapı i§leri ve !mar 
işleri eksiltme komisyonu odasında aı;ık 
ckailtme usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme eartnamesi ve buna. mütefer
ri evrak 35 kuruş bedel mukabilinde yapı 
ve imar işleri reisliğinden afmabllir. 

4. İsteklilerin bu iııe girebilmeleri için 
-527- beş )'Üz yirml yedi lira -iı. yirml 
bir kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
lizrlt)dır. (5594) 15707 

GOMROK VE iNHiSARLAR V. 

Elbiselik lruma, alınacak 
Gumrük ve 1nhisarlar Ve1ciletin4en : 
ı - Vekalet kolcu ve müstahdemleri f. 

~in (680) rnctre elbiselik kumaı aı;ık ek • 
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bu kuma!ilar için 4022 lira bedel 
tahmin edilmiş olup muvakkat temin.atı 
301 lira 65 kuruştur • 

3 - Bu i§e ait şartname her gün Vekl. 
!et levazım müdürlüğünde ırortılcbilir. 

4 - İh~le 27/ 9/ 940 cuma Jünü ııa.at 14 
de Vekalet levazım mu.:Jrlüğtindc kurulu 
satın alma komisyonunda yapılacağından 
kanuni vasıflan haiz isteklilerin muvak • 
kat teminatlarını Vekalet veznesine yatt • 
.rarak alacakları makbu~arla birlikte bel
li gün ve saatte komisyonda haı:ır bulun .. 
malan ilin o unur. (S514) 15546 



-e-

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
PESİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA lLE 17. 9. 1940 

SALI GÜNÜ SA TILAÇAK EMLAK 

Esas No. Mt>vkıi Ada Parsel Mrnılıası M 2 Kıymeti De. 
1074 Fevztpaş:ı mahallesi 28 64 SO 240 - 48.-
1075 c c 28 65 64 19::.- 38,40 
1076 < < 28 66 112 33t~.- 67,20 
1077 c « 28 67 80 24U.- 48.-
1078 c < 28 68 108 3Z4.- 64,80 
1079 « « 28 69 36 108.- 21,60 
1080 < « 28 70 iO .llC.- 42.-
1081 c < 28 71 190 ~'0- 114.-
1082 c < 28 i2 110 3~0.- 66.-

Bu arsalar 30 Ağustos caddesinin şimalinde kaın Hasan Baloğlu Ah -

met'in bostanının cenup hududunda ve yekdiğerine mutta.oııldır. 

PglN PARA iLE VE AÇIK ARTTIRMA lLE 20. 9. 1940 

CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1108 Fevzipaşa mahallesinde, kadastronun 28 ada ve 

15 parselinden müfrez, İmarın 704 ada 1 parse

linde k;ıyıtlı arsanın 684 hissede .516 hissesi 
( tamamı 684 M2. ) 2061. - 412.80 

1109 Fevzipaııa mahallesinde, kadastronun 28 ada 

15 parselinden müfrez, İmarın i04 ada 14 parse-

linde kayıtlı 632 MZ. arsa. 2528. - 505,60 
1110 Fevzipaşa mahallesinde, Kadastronun 28 ade 

15 parselinden müfrez ve İmarın 704 ade 15 
parselinde kayıtlı 592 M2. arsa. 2368. - 4 i3,60 

1112 Fevzipaşa Mahallesinde, Kadastronun 28 ada ıs 

parselinden müfrez, İmarın 704 ada 5 parse-
linde kayıtlı 448 M2. arsanın 73 448 hissesi. :\65. - 73.-

Bu arsalar Büyük Mıllet Meclisi bahçesi ile 30 Ağus~os caddesi ara • 

ıındadır. 

785 Tabaklar mahallesi, Çakırlar yukuşunda. kadast

ronun 37 ada, 11 parselinde kayıtlı 137 M2. c.r:>a 

( Uçman sokak, 4 taj No. lu kahvenin yanınd.:ı-
dır. ) 1095. - 219 20 

784 Tabaklar mahallesi, Çakırlar yokuşunda, kadast-

ronun 37 ada, 12 parselinde kayıtlı lOô,50 M2. 
arsa ( 11 parselin ittisalindedir. ) 868. - 1 i3.~0 

1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı errıliik, peşin para ve açık 

arttırma ile satılıktır. 

2- Arttırmaya iştirak edecekler içinde, müh:ir lf{ıllananlc.rın mühtırl,. 
rini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel ma. 
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin dcpozitolanm nisbet dair~sin

de tezyit eylemeleri Jazımdır. 
3- İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için l i. 9 1940 salı 

günü saat on dörtte, ikinci kısım için 20. 9. 1940 cuma günü ıaat on dörtte 

Bankamız Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin o gün depozito akçesi, hi.iviyet cüzdanı 

nfı ile Emlak Servisine müracaatları (5317) 
ve iki vesika fotoğ 

15316 

Elbise allnacak 
!ıtanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vek1111ti köy eruıt\tlilerl için satın alınacl\k qağıda cins ve mlkdl\n ya

sılı elblııeler kapalı zarf usullyle eksiltme ye konulmll$tur. Bu elbiselerin muham· 
men bedeli (39630) lira ve muvakkat teminatı (2972) lira (25) \curuetur. :lateklller 
bu elbiselere alt ıartname \o"e numuneleri lstanbul maarif mtidUrlti@ yardirektör
llltünde g6rebillrler. 

Ekalltmenln l teşr!nlevel 1940 salı gOnU eaat 15 te İstanbul maarif mfldUrlüf(J 
binasında yapılacağl ve kapalı zarfların en geç saat 14 te alınacağı 11&.n olunur. 
J!:1Yanın clruıl lllkdanBcherlnln muhammen Fi. YekQn 
Erkek talebe elblııeııl Lira kur111 Lira 
CCaket, pantaloı:ı) 2000 12 69 25380 
:K:ı~ talebe elbise!! 
CC&ket, etek, tayyör) 1000 14250 

S96SO 15717 

Sığır eti alınacak 
Kütahya 6. Sayılı Jandarma Okul Tb. K.lıtrndan 

Tutarı 

Lıra K 
11250 00 

Miktarı Erzakın beher kiloııu 
A%1 
Kilo 

35000 

Çoğu için tahmin edilen fiyat 
Kilo Kur San 

.45000 25 00 
İHALENİN 

Günu Tarihi Saat Cinsi 
P. Ertesi 30/9/940 11 Sığır eti 

% 7,S muvakkat 
teminat 
Lira Kuruı 

843 75 

1 - Okul eratının ağustos 941 sonuna 
zarfla yukarda bızalarında yazılı gün ve 

kadar bir yıllık ıığır eti ihtiyacı kapalı 

saatlerde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye 
konulmustur. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve yukarda yazılı teminat akçe veya mektup
larıyle 940 yılına ait ticaret odası vesikası ve (2490) sayılı kanunda yazıh ıaır vesa
ikle bırlikte ıosterilen saatten bir ıaat evelhilkümet konağında maliye daire11inde mü
te~ekkil komııyona vermeleri. 

3 - Şartname okul komutanlığında görülebilir. 15427 

~---------------------------------------------------------------

16 Erlürrleı 23 Eylüle kadar muhletif hatlara kalkacak 

vapurlar1n isimleri, kalkıJ gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar 
Devlet D~niz Yolları lşletme Umum Mudurluğunden : 

Karadenız hattına - Salı 12 de (Ege), Per,embe 12 de (Ankara.) ve puar 16 da 

Bartın Hattını 

İzmit hattına 

Mudanya hattını 

Bandırma hattını 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
.Ayvalık hattına 

(Erzurum). Galata rıhtımından. 
- Salı 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (Antalya). Sirkeci 

rıhtımından. ' 
(Not: Anııfarta vapuru lnebolu'ya kadar gidecektir.) 

- Salı 9.30 da (Uıı:ur), rıcrfeınbe 9,30 da (Tayyar) ve paazr 9.30 
de (Uğur). Tophane rıhtımından. 

- Pazartesı 13. salı 9.50, çar~amba, perşembe ve cuma 16 da 
ve pauır 8.15 de (Marakaz). Ayrıca cumartesi 14 de ve pa
zar 19 da (Sus) Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 8 15 de (Sus). Galata rıh-
tımından. Aynca çarşamba 20 de ve cumartesi 20 de (Kon • 
ya) Tophane rıhtımından. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Bursa), cumarteaı 15 de (Ulgen). S irkeci 
rıhtımından • 
(Not: cumartesi postası İrmir'e kadar cidecektir.) 

!zmir surat hattını - Pazar ıı de (Kade,). Galata rıhtımından. 
İzmir ilave postası - Perşembe 13 de (Tırhan). Galatı rıhtımından. 

NOT: 
Vapur seferlerı hakkında her ttirlü ma!Gmat aıağıda telefon numaraları yazılı 

eenteler:mizden öğrenilebilir. 1 
Galata Bas Acenteliği - Galata rıhtımı, limanlar umum miıdürlilğü binası al-

tmda 42362 •. G k ı· reı"sliı:.i binası ıltm -Galata Şube Acentelıgı - alıta rıhtımı, mınta a ıman • 

(8740) 15728 da.. 40133 -
S

. k . be Acentalıgt - Sırkecı, Yolcu salonu. 22740 
ır ecı şu 

SR·C 
Tayyare 
Otomobil 

Ut US 16. 9-1940 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı NiJantaşında Karakol karşısında 111111111111111111111111111111!!1!!!!!!111. - .. ------ YATILI 1 Ş 1 K LiSESi YATISIZ ----(Eski Feyziye) --------- ANA - İLK - ORTA - LİSE ( Kız - Erkek ) -
Kamyon 
Motısr 

-
I ~ l - Tiırkiye'nin en eski hususi lisesidir. Lisan tedrisatına ilk sınıflardan bl\$la nır ve çolı: ehemiyet "verilir. Kayrt için E 

her gün müracaat olunabilir. Tarifname isttyiniz. : 
2 - Eski talebenin ıs eylUle kadar kayıtlarını yen.il emesi lazımdır. Tel: 80879 (6216) = ve 

bil Om um - --=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r' 
makine

lerde 
İsviçre 

mıı.moııı.tı 

S H O ıtulmanlannı kullanınız 
D!'posu: Galata Knrnköy Palas hını 

karşıAında 84 No İBl{AH1M TAŞ· 
cıoôı.u vo OHTAKLAIU p K 

OKULLAR 

Talebe kaydı ilanı 
Yuksclc 1't1uhı>ndıs Mcktcbı Mudurlütün

dcn : 
1940 - 1941 ders senesi talebe kayıt mu-1039 Tel~rat· TAŞKOL 

~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~.JI~ amelesi cumartcsı ve çarşambalardan maa-
TF W HL 1 d h 10 2 3 O 3 a er ı:un ı;aat ·l ve 1 ,3 -15. O ara -

------------------- sında yapılmak üzere eylillün birinden bi
M.ILLl MÜDAF' AA VEKALETi rinci teşrinin beşinci gunune kadar devam 

Karyola alınacak 
M. M. Vtkiilt:otı S.ıtrn Alma Ko.: 
BE'hr.rlnc tahmin cd lrn fi~ntı (42) kırlı 

iki lira olan 400 nckt nltlı lıııtlıi karyoln kn
p111ı 7.aı fil\ mlln ılrnımyn konmu tur. İhnlC'~I 
2 9. O ıo nımnrtt'si gUnll ımnt on lılnkd r 
İlk teminatı ( 12GO ı b n !iti yüz nıtnıış lırrı
dır. Evsaf\"<' ç1rtnamC's1 M:l\I. V . satın nı
mn komi yonund::ı ~oı lll blllr. İ!'ıtcklılrrln 

lhl\IC' g ın ve 11n1tınclnn en nz bir 11nnt tve
llnC' kndnr teklif mrlıtuplıu·ını konu ) onn 
\'erm<'I rı trı~o:n ıv:; 13 

Benzin ve saire alınacak 
M. lr1. Vel. ılctı S tın Alııı.ı Ko.: 
Hepııın tnh in cclıl n fıv tı: 1500 lırn 

cıll\n .!'ı.15 kilo b n in, üOO kıln B, ve J00 
kilo BB. yağı !:75 kilo ıl t ıp ı, COO metre r,.t
rlşıılz tUlbent ııçık ckslltııır.)< konmu t•ır. 

F~ t1tllm<'sl 28. 9 010 cunııırte 1 g ınlı ıı:ınt 

• 11 d<'dlr. İlk teminatı: 3:l7,5 !ıra olup şnrt
nıvıı<'ııl komi. yon in gı rül tır T llpltı n ınu-
11~ cn \ nklltc .M • .M. V. Sa. Al. Kn dn bil· 
lunmalRn. tfıi>Gl) 

Tel alınacak 
M. M. Vekalett Sntın Almıı Ko.: 
HC'p ne tnhmln caıtrn fıyatı: 4974 lira 

10 kuruş olan 5 kalem tel açık ckıııltnıryc 
konmı.ştur. gksıltmesı: 30. 9 940 paımrte
el gtlııU saat 10 daclır. İlk teminatı: 374 li
ra olup .ş rtnııınc ve listesi komı"yuncln ı;-ö
rlılUr. Tallpkrın mu:ıyy{ n vnkıtte M . .M. V. 
Sa. Al. Ko. d:ı bulunmnlnn. 

(fı~G2) 15555 

inşaat münakasası 
M. AI. Vt:k:ilctı Sııtın Alma Komısyonun

dan: 
Keşif bedeli 94.979 doksan dört bin do

kuz yuz. yctıııış dokuz lira 69 altını, do\:uz 
kuruş ofan Eskişchir'de yaptırılacak 3 adet 
inşaat kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur, 
Eksiltmesi 30 g 940 pazartesi günU ıaat 
11 dedir. İlk teminatı: 5.999 lira olup ~art
namesi 475 kuruşa komisyondan alınır. Ta
liplerin ihale saatından bir sant eveline ka
dar zarflarını M. M. V. Sa. AL Ko. na ver-
meleri, (5564) 15581 

Havagazı tesisatı yaptırılack 
M. Iı1. Vckıilcti Satın Alma Ko.: 
Keşif bedeli 2491 lira Z7 kuruş olan ha

va agzı tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 28. 9. 940 cumartesi glinıi saat 
10 •dadır. K!ıti temiratı: 374 Iİ'":ı olJn 
ıartnamesi 15 kunışa komisyondan alınır. 
Talıplerın muayyen vakitte M. M. V. Sn. 
Al. Ko. da lııılunmaları. (5635) • 15602 

Kilim alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nıındıın : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (300) üç 

yiız kuruş olan 10000 adet kilim pazarlıkla 
munakasaya konmuştur. İhalesi 18 9 "940 
çarıamba gunil saat on birdedır. Kati te -
minatı 4.500 liradır. Evsaf ve şartn'lmesi 
150 kuru$ mukabilinde M. M. V. satın ııl -
ma komısyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun emrettigi belı:elerle ihale ı;natin-
de komlsyonn gelmeleri. (5638) 15621 

Arpa alınacak 
M. M. Vekaleti S.ıtın Alma Komisyo • 

nuııdnn : ' 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (6) 

altı kuruş olan 1 000 ton arpa pazarlıkla 
mıinakasıı.ya konmustur. Arııalar 200 ton· 
dan aaaı;ı olmamak şnrtiyle ayrı ayrı ta· 
liplere ihale edilebilir. İhalesi 19/9 !)40 
perıembe gunU saat 14,30 dadır. Evsaf ve 
,artnamesi 300 kuruş mukabilinde M. M. 
V. aatın alma Ko. nundan alınabilir. istek
lilerin kanunun emrcttiı:i belgelerle ihale 
aaatında komisyona gelmeleri. Kati temi· 
nalı. 8.500 iradır. (5639) 15709 

Yulaf alınacak 

edecektir. 
1'nfsilat almak isteyenler mektep ida • 

resme muracaat eılebılırlcr. 

(7821-5084) 15061 

Talebe kaydı 
Yuksl!k ll:tıs:ıt ve Tic.ıret Mektebi Mü. 

durluğüııden : 
'!' t!C'bC' im;> ıt ve lmbulll 25 • Eyllll • 1940 

tnrlhlnden t!i • Birindtf'şrin · 1940 tarihi-
nr knrlıır cl<'vııın edecektir. 
KABUJ, ŞARTI.AHI : 

A - J.lııe lılllrme ve olgunluk imtihan • 
!arını vrrmlş oln'nk, 

B - Tl<"ırrt llsrlrrlnd n mezun olmak, 
J°'A 1 iT 7.A l\lANI : 

Pııznrte ı. ı;ıı -ımha, cumıı günleri sant 
9 d n 13 e knd::ırdır. Knyıt lc;in ~a~dakı 
ve :ılkin hlr llll<'k<; ye rııptedi!C'rek mlid lr-
lu~c blzznt nıtır:w:ınt edilmesi JAzımqır. 1 

ı ı.ı. <' bitirme ve olgunluk diploma -
1 rının ıım1lnrı. 

2 - NUfus hilvlyct clizdımının truıdlkll 

Allr<'ll, 
3 - Snı\'lılı r11pııı1ı ve n.51 vesikası. 
4 - hi lınl lıfıl!'ıdı, 
fı - G ııdct 4 fi .. G cbndında kartonsus fo· 

to rnt. (8fı32-Cıi04) 15684 

SIHAT VE IÇTlMAI M. V. 

Matbaacılara 
Anknra Merkez Jlıfııssıhha Mües~ese

si Direktorluğunden: 
ı - Anltara Merlrnz Hıf7.ıs~ııhha mllcssc

srı:;I t rafından bir mail sene zıırfındn talıet 
tll"lll'Cl'k tllrk hıfzıssıhha ve tccrllbt hlvo
loj mecmuasından 1500 ve her mllelllfln 
cııcrl a)Tıcıı 100 er adet olmak llzere 42 for
ma açık c\,slltme ile bn.stırı ıaealttır. 

2 - mısııtme 27. 9. 910 cuma gllnll ıııınt 
11 de Ankara Merltez Hıfzıssıhha ınUessf1ııe 
si satın alma komisyonunda yapılııcaktır. 

8 - Tahmin bedeli 095 lira ilk teminat 
75 liradır. 

4. - Şartname ve n!\muneslnt görmek 
!ııth•enl<'r mUC?sscscye mllracnat edf'rlcr. 
~ - l tcklllMln muvnl.kat teminatı yn
ırmnk Ur.ere bir gUn evel ve kanunt vest-

knlnrlyle b rnber bclll gUn ve s:ıl\tte ko-
misyona gdmelerl. (5425) lli539 

Nazarı dikkate 
Sıhııt ve içtimai 111uavenet Vekiilctin -

d<'n : 
Evelce yapılan kabul şutları illlnı muci

bince leyli tıp talebe yur<hına 75 kişi alın· 
mış ve knclro dolmuştur. Fakülte ikmal im
tihanlcrl neticesinde açılması muhtemel 
yerler pek ıııahılııt ve şimıliye kac\nr mü • 
rncaat e(lerek sıra br.kliyenler sayısı pek 
çoktur. Bundan sonra boş yere miiracııat 

edilmemesi ilfın olunur. (5741) 15725 

KAZALAR 

Eczacı aranıyor 
·Miclyat Belediyesinden: 
30 llrn mnll!Jı ruıllll knznmı:r. cc7.ncılığı 

mUnhnlcllr. Tıı.llp olanların cvra'kı mlısbı

telerlylo Midyat belediye riyasetine mlı-
rncnnt ctmeı~rt lltm oluntır. 15731 

Cebeci İstasyon Yanı 

YENİDOGAN BAHÇESİ'nde 
Her akşam CAZ - DANS ve 

elektrikli asri KUKLA , .................. , 
(45) kuruş olan 2.500 metre kalın pamuk 
örme kolanla, beher metresine \ahmin edi· 
len fiyatı (40) kuruş elan ince pamuk ör-

M. M. Vek:iletı S.ıtın Alma Komisyo • me kolan pazaılıkla münüıtS:ıya 11.onmuş-
nundan : tur. Jhalesi 20/9 940 cu:l'a gü ·r ııaat ı ı.ı; 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (6,S) dadır. Kati teminatı 318,75 liradır. Evsaf 
altı buçuk kuruş olan 1.000 ton yulaf pa· ı ve şartnamesi M. M. V. ı;ntın almıı Ko.
zarlıkla milnakasaya konmuştur. Yulnflar 'nunda görlılür. İsteklilerin kanunun em-
200 tondan aşar.ı olmamak şartiyle ayrı ay· retıir.i belgelerle ihale ııaatında komisyo-
n taliplere ihale edilebilir. ihalesi 19/ 9/ ıın gelmeleri. (5658) 15711 
940 perşembe glinü sııat 15 dedir. Katt te· M h L • J 
minatı 9.000 liradır. Evsaf ve 11artnamesi u anere f ılamasr a ınacak 

M. M. Vekaleti Sııtın Almıı Konıisyo • 325 kuruş mukabilinde M. M. V. satın al· 
nıınd:ın : 

ma komisvonundan alınabilir. İsteklilerin 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 14000 lira 

kanunun emı ettiğı belgelerle ihale saatın· 
olan 2200 takım muhabere filaması paur-

da komisyona gelmeleri. <554 ı) 15710 lıkla sntın alınacaktır. Pl\zarlığı: 20 9 940 

Pamuk çorap ipliği alınacak cum:ı ı:unu snat 14 eledir. Kati teminatı: 
M. M. Vek31cti Satın Alma Komısyo • 2100 lira olup şartnamesi komisyonda gö-

nundan : ruhir. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (21) V. Sn. Al. Ko. ela bulunmaları. (5730) 

yirmı bir kuruş olan 10.000 çift pamuk ço· 15723 

rap ıvlıe1 pazarlıkla miı:ıa.ıasaya konmuş· Muhabere rnal7.emesi alınacak 
tur. İhalesi 20 9 940 cuma gtinu saat 11 de· M. M. Vekaleti Sntın Alma Komisyo-
dir. Kati teminatı 315 liradır. Evııaf ve sart nund.ın: 
namesi M.M.V. satın alma komisyonunda Hep ine tahmin edilen fiyatı: 165fl lira 
görülilr. !ııteklilerin kanunun emrettiği olan 4 knlC'm mııhabero malzemesi açık 
belgelerle ihııle saatında Ko. na gelmeleri. eksiltmeye konmuııtur. Eksiltmesi l.1n.940 

(5659) " 15712 anlı glınu saat 11 dedir. tık temlnıltı: 224 
Pamuk kolan alınacak lira 20 kunııı olup §1\rtnanıesl komlsvon-

M. M. Vekaleti Sııtın Alma Komısyo • dn görlllür, Taliplerin muayyen Vl\kitte 
nundan : M. M. V. Sa. Al Ko da bulunmaları. 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı (5736) J,tı724 

I EMNİYET SANDIGI İLANLARI 
, .......................................................................................................... J 
l. ............................................................................ - ................. . 
% 8,5 fajzli ve sekiz sene taksitli emlôk satışı 

Semti 
Beyoı;lunda Fcrikoyünde Kağıthane yeni 
Rumelı ıokagında eski 2 Mü. yeni 138, 
140 No. lı. 

Cinsi 
Dortbuçuk katta yedi odalı üç 
ııofalı ve hamamı olan klrgir 
bir evin tamamı 

5000 

Peııdik'te Sap•ınb:ıE;lıırı yeni Çolakoğlıı iki buçuk katta on odalı iki so- 2000 
eski 5911 16 ycııi 300 32 No. it falı ahş:ıp bir evin tamamı 

1 - Arttırma 3 10 940 tarihine düşen per&embe gunıi sııat 14 ten 16 ya kadar ya.o 
pılncak ve tayri menkul en çok beılcl ver~11 !erin ustiinde kalııcııktır. 

2 Arttırm•tya girmek için mu ha mm en kıymetin yü1.de 15 i nisbetinde pey ak~ 
çesi yatırmak lazımdır, 

3 - Arttırmn hcdelinin dörtte hiri peşin geri kalanı aekiz: senede ulı:iz: ınüsa-ft 
taksitte odenir. Taksitler "t. 8,5 faize tlihiclir. • 

4 - Taksitler odeninccye kaclar gayri menkul sandığa birinci derecede ipoteE!i 
kalır .. 

S - Binaların fotocrafları sandık dahi !indeki ııatış salonunda teşhir olunmakta-
dır. Fazla tafsılat almak için s:ılona muracıuıt edilir. (8664) 15729 

Ya!ak takımları alınacak 
lııtıınbııl M;ıaril Miıdurlüğıindf'ıı: 
l\tanrlf Vck1111$tl ktiv ensti~lll!'rl l~in aşağıda cins ve mlkdan yazılı yatak tao 

kımları paz11rlıkla Sl\tın alınacaktır. Yntıık ta.kımlannın muhammen bedeli (-304SS) 
l!rn ve t!'m ' natı 145fi5) lira (i0) kıırıı$tur. İstrklller bu e§yaya ait ıartname ve nü
munelerl lstıınbul maarif ;,.lld!lrlUğll yarrllrt'klörlllğUnde g6rebillrler. 

Pıı.znrlı~ın '20 eylül 1Q40 cuma glinll ııaat ll'i le İstanbul maarif mUdürlütu bt• 
nn:ııındıı yapılaeağ'ı llAn olunur. Beherinin muhamtne.n Fi. YekIDl1J 
E :,anın <'insi Mlkdarı Lira Kr. f'an Lira 
Bat aniye kılıfı {Nevresim) 6000 a 02 60 ısıS& 

Yatak çarşl\fı 61100 l 51 80 9078 
Yastık kılıfı 3000 35 60 1065 
Yastık yUzü 6000 35 60 2136 

15718 30438 

Ekmek ah nacak 
Bolu Orman Koruma Talimgih Taburu 

MUnakas~nın yapılacağı mahal Cinsi 

nrıın oı·ml\n koruma tallmıı-~h ta· Ekmek 
lıuru kararg:\hı ndll mUnaklt satın 
almn komlsyoııuıırla 

GllnU 
20. 9. tıılO 

l\Iiiuakasa 
Sl\Rtl 

16 
Şernlt ve evsaf lınkkıııdl\ dl\ha mufuaal 

komisyonuna nıllracntlnn. 

Satın Alma Komisyonundan: 
Mlkdan Muvakkat temlııats 

Kllo Lira :K:uruı 

180.000 1485.00 

llUnaka.eanıı:ı sureti kram 
Kapalı zarf 

mal~mat lııtlyenlerlı:ı Bolu'd&ki satın &Jml 
(8186/5560) l~ 

Tezgah ve ütü makinesi alınacak 
n. D. Yo/l.ırı Sn tın Alma Komisyon11nd an : t 
Muhammen bedelleri ile isimleri aşail;ıda yazılı bes grup teıgfthla bir adM tekn~ 

li ütil mnkinesi 4/ 1 l 940 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı nrf usulü ile Ankara'dl 
idare hinuında sntın alınacaktır. • 

Bu ise girmek istiyenlerin her te:1gfthın hizasında yazılı muvakkat teminatı.an ili 
kar.unun tayin ettiı;i vesikaları ve teklifle r1ni aynı gün saat 14,30 a kadar ltomisyoıı 
rcislii:iııe vermeleri 13zınıdır. 
Şnrtnameler ıı:ıra~ız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpaıa'da tesel-

lüm ve ~evk şeflii!indcn dagıtılRcaktır. (5570) 15706 

Tezgahların ismi Mikdan Muhammen bedeli Muvakkat bedeli 

1 - Masa makkap tezı:lihı 
Siıtutılu makkap tezgi.hı 

2 - Şakuli freze tezgahı 
Ufki freze tezgahı 

3 - Elektrikli hava phmerdanı 
4 - Şeping planya tezgahı 
5 - Tekneli ütü makinesi 
6 - Çift taşlı zımpara tezgahı 

adet 
3 ) 
2 ) 
l ) 
l ) 
2 
2 
ı 

1 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Kiralık bakkal dükkanı 
Ankara Defterdarlıi;ındnn: 

ı - Cl'hl'Cl tıınumt hnplshl\nl'slndı•kl 
hakimi dlıkklınııun nmkavclenanıP ııkdi 
tarihinden itibaren 31 mayıs 941 gl\yrslnı> 

kaclnr olnn lean pazarlığa konulmuştur. 
2 - 1hn.Ic 20. !l. fl10 tarihine mllsndl! 

cumn gtlnll defterdarlıkta toplanacak ko
misyonda yapılel'aktır. 

3 - Muhammen aylık lran Hi lira o
lup muvakkat lemlnnt !?O liradır. 

4. - !haleye girebilmek için sıhl ılıı
nımlannn alt sıhııt raııonı ve mahkflınl
yotl snbıkııları olmaclıgına <lnlr ı·üınhurl

yet mllddelıımııınlllt;indı'n alacaklnn hils
nlllınl ltl\ğırlı ve sıJzll geçen dlikktındıı ça
lıştırılmusıncln nınlızıır olnmclıjtına dair 
hl\plRhan,. nıllılllrllltilndon verilip clinılııı
rlyı•t m!idıleluımımlliğlncc truırlik l'dilmlş 
olan vcalka ile blrlilılc • komlRyona g<'l· 
mcl<'rl ve bundn.n cvel şartıl/\meyi giir
mek vıı lırnhnt nlnıak istıyenl,..rin dc!ler
darlık mllll emlAk mllcl lrlllğtlne mlırııca-
1\tlıı.rı l!An olunur. (5700) t5i14 

r 

Lıra 
sooo 

15000 

11000 
4200 
2500 

900 

Lira 
37S 

1125 

825 
315 
187.50 

67.50 

DAKTİLO KURSU 
7~ inci <lcvreBlnl de %l'i0 ten.zilltl& 

nçU. Rrledıye sırMı Hanef Apartma. 
nı No: 4 Tı·I: 3714 3643 

U L U S - 21. tnc! yıl. - No: 6869 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 

l\llless<'se MUdUrU : N~ıt ULU(; 

ULUS Baııımevi ANKARA 

Yeni Sinema Halk Sineması 
YENİ MEVSİM 

Hazırlığı Dolayıslyle 

KAPALIDIR. 

Sflmer 11iı:ıemaeı pek 

yakında açılıyor 

Buı;Un ve bu Et"'Ce 
Saat 16,30 ve 21 de 

HONOLUı.,u 

Saat 14,30 Vı> 18,SO 
s~nnıılarında 

Denlzl\ltı avcı Jı;r.mlsl 

Saıı.t 12,15 te ucuz 
halk matinesi 

Bay (,'etin uçan l\datn· 
!ar dlyarındl\ 

BU GÜN ve BU GECE 
SAAT: 

12 • 16 • ve 20.30 da 
KARME~TA 

Saat ıo • 14 ve ıs 
ıı.eansında 

Şandonun Son Cinayeti 

Aııkara : Sümer tamın· 

de yeni bir aile sinema· 
aı kaz.anıyor 

~====================================;:::::::.# 
------~~~~--~~~~~~~- ------------~~-------------------------------____./ 

101 çeşit kundura mağazası 
Yakında bUtun yenilikleriyle Belediye sıra 
aında yeni lnşa edilen apartımanın alt ka

tındaki magazaya nakledllecetinl. Sayın müşterilerine arzeder 


